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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat tidak pernah terlepas dari 

hubungan satu sama lain dalam berbagai hal maupun aspek. Manusia 

senantiasa melakukan berbagai hubungan dengan manusia-manusia yang lain. 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang 

berbeda antara satu sama lain. Untuk memenuhi dan melengkapi kekurangan 

tersebut, hanya dapat diperoleh dari manusia lain yang mempunyai kelebihan. 

Salah satunya mengenai kebutuhan biologis, kebutuhan biologis akan 

terpenuhi apabila seorang pria menjalin hubungan dengan seorang wanita 

dalam suatu ikatan hubungan yang resmi atau perkawinan. 

  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagian 

merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah 

perkawinan.  

  Pasal 6 (2) Undang-undang perkawinan
1
 (das sollen) menjelaskan bahwa 

perkawinan calon mempelai harus berusia minimal berusia 21 (dua puluh satu 

tahun), dan jika kurang dari usia tersebut harus mendapat ijin dari orangtua. 

                                                 
1
 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Selanjutnya pada Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan 

bahwa usia minimal untuk laki-laki adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan 

untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam kenyataan sering dijumpai 

adanya perkawianan pada usia dini (das sein) yang dilakukaan pada usia 15 

tahun hingga 19 tahun. Dimana sebetulnya pada usia tersebut secara psikologi 

belum mencapai kematangan mental yang dapat memberikan akibat kurang 

baik dalam perkawinan. Ketida matangaan psikologis tersebut menyebabkan 

perselisihan, pertentangan dan konflik dalam rumah tangga merupakan 

sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari. Tidak jarang pertengkaran, 

perselisihan berakhir dengan perceraian.  

  Hukum perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan meskipun terdapat 

serangkaian hal yang mempersulit. Perkawinan dapat diputus karena tiga hal 

yaitu
2
: 

1. Kematian; 

2. Perceraian, dan 

3. Atas putusan pengadilan. 

 Perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut
3
: 

1.  Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya. 

2.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. 

                                                 
2
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 

3
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 
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3.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

mengancam jiwa pihak lain. 

5.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar 

disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai 

suami atau istri. 

6.  Serta antara suami atau isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran 

terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan. 

Pengajuan gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan di 

Pengadilan Agama, sedangkan yang beragama non Islam diajukan di 

pengadilan negeri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku 

pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara 

perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang 

telah diatur secara khusus dalam undang–undang. 

Pengadilan agama melakukan pemeriksaan dan memutus perceraian 

apabila terdapat pihak yang mengajukan permohonan talak atau gugatan 

cerai. Pada permohonan talak, suami yang mengajukan perceraian, 

sedangkan gugatan cerai, isteri yang mengajukan perceraian. 
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Penulis akan mengkaji masalah tersebut dalam bentuk penulisan 

hukum ini dengan judul Perceraian Pasangan Muda (Studi Putusan di 

Pengadilan Agama) 

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang  yang telah  diuraikan sebelumnya, 

penulis menetapkan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakim mempertimbangan pembuktian atas kasus perceraian 

dini? 

2. Bagaimana hakim menentukan putusan atas kasus peceraian dini?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui petimbangan hakim atas pembuktian kasus perceraian 

dini 

b. Mengetahui hakim menentukan putusan atas kasus peceraian dini  

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 

bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti 

pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum 

Islam. 

c. Untuk menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang 

diperoleh penulis dalam mendukung penulisan hukum ini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yangAdapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya banyaknya kasus 

perceraian dini di wilayah eks Karisidenan Surakarta  

b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah 

di bidang hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang penulis terliti. 

b. Hasil penelitian diharapkan membantu dan memberi masukan serta 

tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah 

yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan lain 

mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis. 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 

yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di 

dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk 

memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
4
.  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi 
5
. Penelitian doktrinal (doctrinal 

research) yaitu penelitian bedasarkan bahan-bahan hukum (library based) 

yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum 

primer dan sekunder
6
. Penelitian hukum doktrinal ini memiliki pengertian 

sama dengan penelitian hukum normatif. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat penelitian 

yang digunakan dalam penelitian hukum adalah bersifat preskriptif. 

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau 

konsep baru atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi 

disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau 

tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil 

                                                 
4
  Marzuki Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, hal 41. 

5
  Ibid. Marzuki Peter Mahmud, hal 35 

6
  Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. PT. Remaja 

Rosdakarya Bandung, hal 44 
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penelitian. 

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 

preskriptif dan terapan. “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu 

hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu 

terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, 

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum”
7
. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kasus (case approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus yang 

perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi. Menurut Goodheart 

ratio decidendi dapat diketemukan dalam memperhatikan fakta materiil
8
. 

4. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

bahan hukum sekunder yaitu sejumlah bahan hukum atau fakta atau 

keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan 

diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, 

dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, 

desertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan 

relevan dengan masalah yang diteliti
9
. 

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer 

dan sekunder 

                                                 
7
  Opcit. Marzuki Peter Mahmud, hal 44 

8
  Marzuki Peter Mahmud, hal 135 

9
  Opcit. Marzuki Peter Mahmud, hal 141 
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a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif berupa peraturan perundang-undangan
10

. Adapun yang 

penulis gunakan adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3) Kompilasi hukum Islam. 

4) Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0561/ 

Pdt.G/2018?P.A. Kra 

5) Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1004/Pdt.G/ 2017/ 

P.A.Skh 

6) Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 

0276/Pdt.G/2012/PA.Ska. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan hukum primer: yaitu buku-buku ilmiah yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian 

yang relevan dan buku- buku penunjang lain
11

. 

5. Analisis bahan hukum  

 Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu silogisme deduktif.  

Sebuah analisis dengan menggunakan premis mayor berdasarkan 

                                                 
10

  Opcit. Marzuki Peter Mahmud, hal 141 
11

  Soejono Soekanto, 2005. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia 

(U.I.Press), hal 52  
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Undang-Undang (Hukum Positif) sebagai ketentuan umumnya dan 

premis minornya adalah fakta hukum
12

 dari kedua hal tersebut kemudian 

dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan 

masalah
13

.  

Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum 

yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. 

Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. 

Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang 

diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari 

pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan 

premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik 

suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi 

hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional
14

. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum 

dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum 

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia merupakan makhluk sosial 

yang membutuhkan manusia lain untuk menjalani roda kehidupan. Hal 

tersebut dilakukan manusia dengan dengan cara mencari teman dan mencari 

pasangan hidup. Adapun cara yang ditempuh untuk melanjutkan garis 

                                                 
12

  Putusan Mahkamah Agung Nomor No.09 /Pdt./PT. TK 
13

  Lopcit, Peter Mahmud Marzuki, hal 89-90. 
14

  Lopcit, Peter Mahmud Marzuki, hal 89 
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keturunnya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Semua manusi a 

mengharapkan kehidupan perkawinan dapat berlangsung terus sampai akhir 

hayatnya. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan 

bahwa prinsip perkawinan adalah suatu tekad yang suci yang dibangun oleh 

suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. 

Perkawinan dapat diputus apabila terjadi karena alasan-alasan yang 

prinsipiil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan terjadi 

kemadharatan dan tampak buruk yang lebih besar daripada dampak 

positifnya. Hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta PP No. 

9 Tahun 1975.  

Namun banyak terjadi dimasyarakat adanya fenomena dimana 

perkawinan dilakukan pada usia dini, sehingga kematangan psikologi dari 

keda pasangan belum siap secara penuh, adanya beban hidup dan perekonoian 

juga menjadi penyebab banyak pasangan muda yang bercerai setelah meikah 

selama bberapa blan atau beberapa hari. Hal tersebut menjadi salah satu 

alasan untuk putusnya perkawinan. Untuk itu penulis mencoba untuk 

mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian 

dengan alasan salah satu pihak pergi tanpa ijin pihak lain seperti yang telah 

termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pereturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975.  
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Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat 

dilihat dalam skema berikut ini: 

 
 

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir 

 

G. Sistematika Penulisan Hukum 

Maka dalam penulisan skripsi tersusun secara teratur dan berurutan, 

penulis akan membuat sistematika sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tentang teori 

landasan pemikiran dan pembahasan yaitu dengan teknik analisis 
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data beserta sub bab bagian penelitian 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahsan dari rumusan masalah sebagaimana yang tercantum 

pada bab I.  

BAB IV :  PENUTUP 

  Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait 

dengan pembahasan permasalahan yang telah diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


