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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Peran 

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang 

lain dan sebaliknya.  

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peran mencakup tiga 

hal, antara lain: 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.  

 Menurut Merton (2007:67) mengatakan bahwa peran didefinisikan 

sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang 

menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-
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set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-

status social khusus. 

Pengertian Peran diambil dari dunia teater. Dalam teater seorang actor 

harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan didalam posisi sebagai tokoh di 

harapakan untuk perilaku tertentu ( Sarwono, 2002 : 209). 

Biddler and Thimas Sarwono, (2002 : 209) mengemukakan bahwa ada 

empat teori peran: 

a. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

c.  Kedudukan orang dalam perilaku 

d.  Kaitannya orang dalam posisi. 

 

2.2 Pengertian Perkawinan 

 Perkawinan menurut Sajuti Thalib, (1982:47) adalah perjanjian suci 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsure 

perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta 

menampakkannya pada masyarakat ramai. 

  Menurut Muhammad Idris Waluyo, (2004:16) perkawinan itu 

merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Selain itu, sebagai alasan untuk 

menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena 

adanya: pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, 

yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu. Kedua, cara menguraikan 
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atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan 

prosedur talak. 

 Menurut pengertian yuridis perkawinan ialah ikatan lahir dan batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan merupakan perikatan keagamaan, 

karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir 

dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan 

agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 

lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah. 

 

2.3 Pengertian Perceraian 

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara 

pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi 

peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu 

ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah 

dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Erna, 1999). Perceraian 

merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan 

memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan 

kewajibannya sebagai suami istri. 

Perceraian menurut UU perkawinan. Perceraian terjadi apabila kedua 

belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-perceraian/
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dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 

39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara kelas menyatakan bahwa 

perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah 

ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusnya 

perkawinan. Putusnya perkawinan di UUP dijelaskan, yaitu: 

1.  karena kematian 

2.  karena perceraian 

3.  karena putusnya pengadilan 

Perceraian adalah salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang 

didalam UU No. 1Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat 

tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat, perkawinan sering 

kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Dibeberapa daerah di 

Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum rancangan UU perkawinan 

berhasil diundangkan (Soimin, Soedharyo, SH : 2010). 

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang 

mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini 

(suami istri) (Dr. Syarifuddin, Muhammad : 2014) 

Berikut ini Standar Operasional Prosedur dari Badan Penasihatan 

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu : 

1. Kutipan akta nikah asli dan fotocopy,  

2. Membawa KTP asli dan fotocopy, 
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3. Mengantar surat pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah, 

Kepala Dinas atau Instansi bersangkutan, 

4. Membawa foto 3x4 2 lembar. 

Bentuk pelayanan Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) terhadap pasangan bercerai : 

1. Konsultasi 

2. Mediasi 

3. Kursus Pranikah dan Calon Pengantin 

Berikut cara-cara mengatasi perceraian : 

1. Cari sumber masalah yang dapat menyebabkan perceraian dan 

selesaikan dengan baik-baik, 

2. Intropeksi diri masing-masing, 

3. Jangan memperbesar masalah, 

4. Saling menjaga komunikasi dengan baik. 

 

2.4 Pandangan Islam Tentang Perceraian 

Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan 

atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu 

atau selamanya. Dalil dasar hukum perceraian talak: 

QS Al-Baqarah 2:229 
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تَبِن فَإِْمَزاٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِإِْحسَ  ب آتَْيتُُموهُهَّ الطَّالُق َمرَّ بٍن َوال يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُزوا ِممَّ

ِ فاَل ُجنَبَح َعلَ  ِ فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ يُقِيَمب ُحُذوَد َّللاَّ َِِمب فِيَمب َشْيئبً إاِلّض أَْن يََخبفَب أاَلَّ يُقِيَمب ُحُذوَد َّللاَّ ْي

ِ فاَل تَْعتَُذو ِ فَأُولَئَِل هُُم الظَّبلُِمونَ اْفتََذْت بِِه تِْلَل ُحُذوُد َّللاَّ  هَب َوَمْه يَتََعذَّ ُحُذوَد َّللاَّ

 

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu 

mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 

kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang zalim. 

Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman: 

ةَ  نَّفَطَلِّقُوهُنَّبلنَِّسبَءطَلَّْقتُُمإَِراالنَّبِيُّأَيَُِّبيَباْلِعذَّ ِِ تِ َوأَْحُصوالِِعذَّ  

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 

dan hitunglah waktu iddah itu.” [QS Ath Thalaq: 1] 

Kebolehan meminta cerai atau menceraikan itu digariskan dalam fiqih 

Islam sebagaimana diungkapkan dalam kitab-kitab. Demikian halnya istri pun 

boleh meminta cerai apabila suaminya menderita lima hal, yaitu; gila, berpenyakit 

kusta, berpenyakit supak, alat kelaminnya bunting atau impotent. Ketentuan 

fiqhiyah ini merupakan solusi yang amat manusiawi, sebagai agama mulia, Islam 
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tidak menghendaki pemiliknya hidup menderita. Bisa kita bayangkan betapa 

menderitanya seorang suami yang istrinya tidak memberikan pelayanan seksual. 

Demikian pula sebaliknya maka dengan ketentuan fiqhiyah tersebut 

suami tidak akan menderita berkepanjangan. Dia bisa dengan segera mengakhiri 

penderitaannya lantaratfn diperbolehkan menceraikan istrinya yang tidak mampu 

memberikan pelayanan itu, dan kemudian bisa memperistri wanita lain yang 

normal. Sebaliknya bagi istri yang suaminya tidak mampu melakukan 

persetubuhan, dia pun bisa meminta cerai. Diperbolehkan bercerai lantaran salah 

satu dari pasangan suami-istri tidak mampu melakukan persetubuhan ini, lebih 

memperkuat asumsi demikian esensialnya keberadaan seks dalam persuami-

istrian. Hubungan seksual merupakan inti pernikahan yang mutlak harus 

dilakukan secara wajar. 

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang 

berpendapat suatu pernikahan tidak dapat dibatalkan karena adanya cacat, meski 

bagaimanapun cacatnya. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah imam Daud 

dan imam Ibnu hazm. Adapun para ulama yang berpendapat tentang cacat yang 

dapat membatalkan pernikahan antara lain. Imam Abu Hanifah menyebutkan 

karena kelaminya buntung dan lemah syahwat, menurut imam Malik dan imam 

Syafii menembahkan cacat lain berupa gila, burik, kusta, dan kemaluan sempit. 

Sedangkan imam Ahmad selain dari cacat yang disebut oleh tiga imam di atas 

menambahkan dengan benci. 
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2.5 Definisi Konsep  

Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

presepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulislah batasan-batasan 

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan ini. 

1. Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan 

masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. 

2. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

warahmah. 

3. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim 

pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. 

Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian 

itu serta sebab akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu 

perkawinannya putus.  
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2.4 Konsep Operasional 

 Konsep operasional dari penelitian ini adalah : 

 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Sub Indikator 

Peran BP4 

Dalam 

Mengatasi 

Perceraian 

Pada 

Kementrian 

Agama Kota 

Pekanbaru 

1. Memberikan 

bimbingan 

 

1.Memberikan bantuan mediasi 

kepada para pihak yang 

berperkara 

2. Memberikan bantuan advokasi 

dalam mengatasi masalah 

perkawinan, dan perselisihan 

rumah  

2. Penyuluhan  

 

1. Menyelenggarakan kursus pra 

nikah, catin penataran atau 

pelatihan yang berkaitan 

dengan perkawinan dan 

keluarga.  

2. Memberikan penyuluhan 

tentang peraturan perundang-

undangan yang berkaitan 

dengan keluarga 

3. Penasihatan 1. Menyelenggarakan kursus 

pranikah, pendidikan keluarga 

untuk peningkatan nilai-nilai 

keimanan 

2. Berperan aktif dalam kegiatan 

lintas sektoral yang bertujuan 

membina keluarga sakinah 

4. Konseling 1. Menyelenggarakan seminar 

dan kegiatan yang sejenis 

dengan perkawinan 

2. Memberikan araham dan 

solusi dalam mengatasi 

masalah yang berkaitan 

dengan perkawinan dan 

perceraian. 

 Sumber: Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

untuk membantu mendapat gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk 

dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-

faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat 

mengembangkan wawasan berfikir peneliti, dimana peneliti mengambil penelitian 

terdahulu yaitu pada skripsi Nurlia Zulfatun Nisa (2013). “Peran Badan Penasehat 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian 

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur” yang 

masalahnya meliputi: 

a. Bagaimana peran BP4 dalam mencegah kasus perceraian di KUA 

kecamatan Cipayung? 

b. Apasaja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

mediasi? 

Yang memiliki hasil bahwa peran BP4 KUA kec. Cipayung sangat 

penting dan memberikan nilai-nilai positif, dengan mengikuti mediasi diharapkan 

dapat membantu masyarakat agar permasalahan yang ada didalam rumah tangga 

dan keinginan  untuk bercerai dapat dicegah. 

Kemudian Skripsi dari Rifki Andrias Furi (2009) “Peran Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah 

Perceraian Di Kecamatan Depok” yang masalahnya meliputi: 

a. Bagaimana sejarah berdirinya BP4 di Kecamatan Depok? 
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b. Sejauh mana peran BP4 dalam melaksanakan perannya untuk 

mencegah tingkat perceraian di Kec. Depok? 

Yang memiliki hasil bahwa adapun solusi penyelesaian perkara yang 

telah diberikan BP4 kec. Depok dengan cara melihat dan mempelajari 

permasalahan rumah tangga yang terjadi. 

Kemudian lagi Skripsi dari Siti Marhamah (2011) “Peran (BP4) Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya 

Perceraian Di Kabupaten Wonosobo” yang masalahnya meliputi: 

a. Bagaimana peran (BP4) dalam mencegah terjadinya perceraian di 

Kabupaten Wonosobo? 

b. Faktor apasaja yang menghambat pelaksanaan program kerja BP4 

Kabupaten Wonosobo? 

Yang memiliki hasil bahwa BP4 mempertemukan pasangan yang akan 

melakukan perceraian dalam sidang BP4 di Kabupaten Wonosobo, BP4 menjadi 

penasehat dan mediator perceraian, dan pasangan yang mendapatkan nasehat 

diberikan waktu untuk berfikir lagi dalam mengambil tindakan perceraian ini, dan 

ini efektif dalam mencegah terjadinya kasus perceraian yang terus bertambah. 
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2.6 Kerangka Berfikir 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Badan Penasehat Perselisihan dan 

Pelestarian Perkawinan 

Memberikan 

bimbingan 

Penyuluhan 

 

Konseling/ 

Konsultasi 

Menurunkan angka perceraian 

 

Menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah 

Penasihatan  

 


