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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya urusan 

perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah-masalah 

budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu, perkawinan 

dilakukan untuk memenuhi ajaran agama, serta dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk Allah dan Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan 

untuk medapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.
1
 

Perkawinan pada intinya bertujuan untuk mendapatkan rasa 

tenteram atau sakinah yang sesuai dalam firman Allah QS. Ar-Rum ayat 

21 : 

ْن اَنْ ُفِسُكْم اَْزَواًجا لَِتْسُكْونُ ْوا اِلَيَها َوَجَعَل  َوِمْن ايِتو َاْن َخَلَقُكْم مِّ
َودََّة وََّرْْحًَة ِانَّ ِفْ ذِلَك ََل يٍت لِّقَ  َنُكْم مَّ ُرْوَن بَ ي ْ  ْوٍم ي َّتَ َفكَّ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
2
 

 

Menurut ayat di atas, sebuah keluarga Islam terbentuk dalam 

keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) 

dan kasih sayang (rahmah). Sakinah berasal dari kata sa-ka-na yang  

berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam 
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perkawinan adalah merasakan nyaman dan tenteram hidup dan membawa 

diri agar mendekatkan diri kepada Rabb.  

Berdasarkan hadits Rasulullah yang berbunyi : 

َعْن َاِبْ ُىَريْ رََة َرِضَي اهلُل َعْنُو َعِن انَِّبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل  
ْرأَ 

َ
 َوِلِديِْنَها فَا ْظَفْر ِبَذاتِ ِِلَا اِلَماِِلَا َوِلََِسِبَها َوِلَِمَ  ُة ِِلَْربَعٍ تُ ْنَكُح امل

ْيِن َترَِبْت َيَداَك  3لُبَخارِْي(َرَواُه ا(الدِّ
  

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, “Wanita itu 

dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, 

kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, 

maka kamu akan berbahagia. 

  

Hadits di atas menganjurkan sebelum menikah baik bagi seorang 

laki-laki maupun perempuan hendaklah melihat kriteria tertentu yang 

dapat menarik hatinya atau menjadi motivasinya untuk menikah dengan 

calon pasangan, di antaranya melihat kekayaan, kecantikan atau 

ketampanan, keturunan dan agamanya. Akan tetapi lebih diutamakan pada 

agamanya. Pemaknaan hadits inilah yang menjadi dasar keharusan adanya 

kafa’ah dalam memilih pasangan.  

Kafa’ah berarti sederajat, setara atau semisal. Ulama Fikih sepakat 

bahwa kesetaraan dari sudut agama merupakan perkawinan yang ideal.
4
 

Hal ini dikarenakan tolak ukur kelaziman selain unsur agama adalah 

sekedar untuk menjaga keserasian hidup secara lahiriah antara suami istri 
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dan kedua belah pihak keluarga.  Unsur selain agama hanya menjadi bahan 

pertimbangan.
5
 

Dalam berumah tangga, terdapat hubungan kekeluargaan antara 

laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah hubungan emosional atau 

yang bersifat perasaan. Hubungan ini bisa berbentuk kasih sayang, cinta, 

loyalitas dan komitmen pasangan tersebut. Hubungan cinta dan kasih 

sayang merupakan hubungan yang saling melengkapi antara laki-laki dan 

perempuan.
6
 Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah 

ayat 187 yang berbunyi : 

ُنَّ   ُىنَّ لَِباٌس لَُّكْم َو اَنْ ُتْم لَِباٌس ِلَّ
  

Artinya : mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi 

mereka.
7
  

Dari ayat di atas, Allah mengumpamakan hubungan suami istri 

seperti sebuah libas (pakaian). Dalam hal ini, posisi laki-laki adalah 

sebagai libas bagi perempuan, demikian juga perempuan adalah libas laki-

laki. Libas berasal dari kata la-bi-sa yang dalam bahasa Arab berarti 

percampuran dan intervensi (saling mengurusi).
8
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Dalam Islam, ada beberapa perekat yang menyebabkan hubungan 

pernikahan dapat dipertahankan. Perekat tersebut adalah cinta, mawaddah, 

rahmah dan amanah.
9
 Inilah tali ruhani yang dapat merekat perkawinan, 

sehingga bila cinta hilang dan mawaddah putus, masih ada rahmat dan 

kalaupun rahmat ini tidak tersisa, masih ada amanah dan selama pasangan 

itu beragama, amanahnya terpelihara, karena Allah memerintahkan dalam 

Surat An-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi : 

َوَعاِشُرْوُىنَّ بِاْلَمْعُرْوِف فَِاْن َكرِْىُتُمْوُىنَّ فَ َعسى َاْن َتْكَرُىْوا َشْيًئا 
رًاوَََّيَْعَل اهللُ ِفْيِو خَ  رًا َكِثي ْ  ي ْ

Artinya : dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika 

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu 

tidak myukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak 

padanya.
10

 

 

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa jika tidak ada lagi cinta, 

maka jangan terburu-buru untuk melakukan perceraian.
11

 Karena perasaan 

tersebut yang berasal dari hati, dapat berubah-ubah. Karena cinta 

merupakan perasaan yang dapat naik turun. Bisa jadi saat ini tidak cinta, 

beberapa saat kemudian timbul lagi perasaan kasih tersebut terhadap 

pasangannya. 

Bila tidak ada cinta lagi, perekat kedua adalah mawaddah. 

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak 
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buruk. Ini adalah cinta plus. Bila cinta sudah pudar bahkan putus, jika 

yang tersemai di hati adalah mawaddah, maka hubungan tersebut tidak 

akan putus, selayaknya pasangan yang bercinta. Hal ini disebabkan karena 

hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya 

pun tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan bathin yang mungkin 

datang dari pasangannya.
12

  

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati 

akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang 

bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan 

keluarga, masing-masing suami istri akan bersungguh-sungguh bersusah 

payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak 

segala rintangan yang menghadang.
13

  

Dalam suatu rumah tangga kadang terjadi perselisihan atau 

persengketaan antara suami-istri, hingga berakhir dengan perceraian. Islam 

membolehkan adanya perceraian walaupun termasuk kepada sesuatu yang 

tidak diinginkan. Hal ini dapat dipahami berdasarkan hadits Rasulullah : 

ُد بُن َخاِلٍد َعْن ُمَعرِِّف بِن  ثَ َنا ُُمَمَّ ُر بُن ُعبَ ْيٍد, َحدَّ ثَ َنا َكِثي ْ َحدَّ
َعْن ابِن ُعَمَر عن النَِّبِّ قال : َواِصٍل, َعْن ُُمَاِرِب بِن ِدثَاٍر, 

 14رواه ابو داود ))أبْ َغُض اِلَْاَلِل إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ الطَّاَلُق((
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Katsir bin „Ubaid, telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu‟arrif bin 
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Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu „Umar dari Rasulullah 

bersabda : “Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. (H.R 

Abu Daud)” 

 

Hadits di atas mengisyaratkan kebolehan talak dan Ulama sepakat 

tentang kebolehan talak, sekalipun makruh, karena Islam menghendaki 

akad nikah dilaksanakan untuk selamanya hingga akhir hayat. 

Perselisihan dalam rumah tangga dapat menimpa pasangan suami 

istri. Baik pasangan tersebut berusia muda atau tua, hingga dari yang baru 

menikah hingga yang sudah lama menikah.  

Studi-studi mengenai lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan 

tingkat perceraian yang dilakukan oleh Jacobson, Kephart dan Monahan  

semuanya menunjukkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada 

kelompok usia perkawinan lima tahun ke bawah. Dari kelompok ini, 

tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan tiga tahun. 

Temuan Jacobson menunjukkan bahwa sesudah tahun ke-3, tingkat 

perceraian terus-menerus turun dan semakin cepat turunnya sesudah usia 

perkawinan tujuh tahun.
15

  

Lebih jauh, Kephart menemukan bahwa “perpisahan” pasangan 

suami-istri lebih banyak terjadi pada tahun ke-2 dan ke-4 perkawinan. 

Selain itu ditemukan bahwa perpisahan dan perceraian lebih sering terjadi 

pada “perkawinan ke-2 dan seterusnya” dari pada perkawinan pertama. 

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, Monahan menemukan bahwa 

“perpisahan” pasangan suami-istri paling banyak terjadi pada tahun-tahun 
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pertama perkawinan dan perceraian terbanyak pada tahun ke-3 

perkawinan.
16

 

Berdasarkan teori Sosilogi Keluarga di atas, dapat dipahami bahwa 

perkawinan rentan terhadap perceraian jika perkawinan tersebut masih 

berusia jagung. Maka, secara tidak langsung teori di atas menunjukkan 

bahwa semakin lama usia perkawinan, maka perceraian semakin sedikit 

terjadi.  

Selain teori di atas, ditemukan teori lain yaitu teori perkembangan 

psikologi pasangan, bahwasanya pada usia paruh baya, ada suami yang 

padanya muncul apa yang disebut puber kedua dan puber ketiga. Pada 

masa puber kedua (usia sekitar 40 tahun) ada kecenderungan laki-laki 

senang berdekatan dengan gadis belasan tahun, sedang pada puber ketiga 

(antara usia 50-60 tahun) laki-laki tidak lagi akrab dengan gadis belia, 

tetapi lebih suka berakrab-akrab dengan wanita paruh baya, yakni wanita 

yang sudah menunjukkan keberhasilannya sebagai wanita dewasa yang 

anggun.
17

 

Maka berdasarkan teori perkembangan psikologi pasangan di atas, 

ternyata ada suatu masa di mana laki-laki berpaling dari pasangannya 

dikarenakan laki-laki pada usia 40-50 tahun ke atas sudah jaya sehingga 

butuh sosok lain untuk memuji kejayaan yang sudah didapatkan, karena 
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pada usia tersebut, laki-laki pada umumnya sudah sempurna semua 

perkembangannya.
18

 

Akan tetapi, di Pengadilan Agama Pariaman ditemukan beberapa 

kasus perceraian pada pasangan tua. Salah satunya seperti kasus yang 

terjadi antara bapak Umar Rauf bin Rauf (72 tahun) dan ibuk Dahniar binti 

Dahlan ST. Basa (57 tahun). Perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama 

Pariaman dengan nomor register 0151/Pdt.G/2016/PA.Prm.
19

 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penting 

dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor penyebab pasangan 

usia tua bercerai dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Generasi Tua Di 

Pengadilan Agama Pariaman (Studi Dokumentasi Tahun 2016-2017)” 

B. Batasan Masalah 

Terdapat banyak faktor yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian sehingga perlu 

dibatasi masalahnya. Penelitian ini dibatasi hanya pada faktor penyebab 

terjadinya perceraian pada generasi tua.  
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Salinan Putusan perkara Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Prm.  
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dipaparkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi perceraian pada 

generasi tua di Pengadilan Agama Pariaman? 

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab 

perceraian pada generasi tua di Pengadilan Agama Pariaman? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi 

perceraian pada generasi tua di Pengadilan Agama Pariaman. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor 

penyebab perceraian pada generasi tua di Pengadilan Agama 

Pariaman. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memenuhi persyaratan akhir studi untuk memperoleh gelar 

sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memperkuat 

ilmu pembaca pada umumnya dan khusus bagi mahasiswa/i yang 

berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam. 
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c. Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan 

bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus perceraian pada 

generasi tua. 

d. Sebagai pedoman atau rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk 

mengkaji ini lebih lanjut dan lebih mendalam. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis 

dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara 

tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan 

konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang betentangan dalam suatu 

kerangka teori
20

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yang lokasinya di Kantor Pengadilan Agama Sementara di 

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 3 Pariaman. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan orang yang akan diteliti dalam 

berjalannya sebuah penelitian. Keberadaan subjek penelitian 

merupakan hal yang mutlak diperlukan. 
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Subjek penelitian pada penelitian ini adalah hakim Pengadilan 

Agama. 

b. Objek Penelitian 

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

melatarbelakangi perceraian pada pasangan tua. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kasus perceraian 

dalam kurun tahun 2016-2017. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, perkara perceraian pada generasi tua dalam kurun tahun 

2016-2017 berjumlah 41 kasus perceraian dalam kurun tahun 

tersebut.
21

  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan 

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama 

dengan jumlah populasi. 
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 Data Pengadilan Agama Pariaman tahun 2016-2017. 
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c. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian tentu diperlukan adanya suatu metode 

yang pada nantinya digunakan sebagai landasan atau acuan untuk 

melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Metode yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

a.  Dokumentasi, dengan mempelajari semua berkas perceraian 

dalam penelitian ini. 

b. Wawancara, dengan mewawancarai hakim yang mengadili 

perkara tersebut. 

d. Metode Analisa Data 

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat 

dikumpulkan, baik dari data primer dan data sekunder, maka dapat 

dilakukan analisa data tersebut dengan menggunakan :  

a. Metode Analisa Deskriptif
22

 Kualitatif, yaitu penulis 

mengumpulkan data-data yang menyangkut faktor penyebab 

terjadinya perceraian pada generasi tua di Pengadilan Agama 

Pariaman tahun 2016-2017, kemudian disusun, dijelaskan dan 

dianalisa dengan perspektif Hukum Islam. 

b. Metode Analisa Konten (Content Analyzing), yaitu penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis 

                                                             
22

Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematik, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa 

yang telah terjadi pada sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah 

aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian 

Hukum Islam, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), h. 155-156.  
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atau tercetak dalam media massa dengan mempelajari seluruh 

sumber data terkait penelitian ini. 

e. Metode Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik 

Deduktif Komparatif, yaitu menggambarkan seluruh faktor penyebab 

perceraian pada generasi tua lalu dibandingkan faktor penyebab 

tersebut satu sama lain di tiap kasus yang diteliti, kemudian dianalisa 

dan diambil suatu kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab nantinya akan 

diuraikan secara rinci di mana keseluruhan bab akan saling berkaitan satu 

sama lain. pembagian tersebut sebagai berikut : 

  Bab Pertama, yaitu pembahasan yang membahas tentang latar 

belakang masalah yang memaparkan tentang alasan yang mendasari 

penelirian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan dari penelitian, kemudian metode penelitian dan sistematika 

pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.  

Bab Kedua merupakan bab yang berisi penggambaran terhadap 

lokasi penelitian yang berisi sejarah Pengadilan Agama Pariaman, Visi dan 

Misi Pengadilan Agama Pariaman, Struktur Organisasi Pengadilan Agama 

Pariaman dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman. 

Bab Ketiga adalah bab yang akan menjelaskan tentang tinjauan 

umum tentang perkawinan. Di antara pembahasannya yaitu pengertian 
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perkawinan, hukum perkawinan, mewujudkan dan membina keluarga 

sakinah, hak dan kewajiban suami istri, permasalahan perkawinan yang 

tidak bisa diselesaikan hingga berkahir dengan perceraian. 

Bab Keempat adalah Analisis. Bab ini akan menjelaskan tentang 

faktor penyebab terjadinya perceraian pada usia tua lalu dianalisis dalam 

perspektif hukum Islam. Pembahasannya terdiri dari faktor-faktor umum 

penyebab perceraian tersebut, lalu dideskripsikan maksud dari faktor-

faktor umum penyebab, kemudian dianalisis dengan konsep Hukum Islam. 

Bab Kelima adalah penutup. Bab ini akan memuat kesimpulan dari 

faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada generasi tua dan saran-

saran. Juga, dikemukakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi yang ditulis dalam daftar pustaka.  

 

 


