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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK (Kajian Penyelesaian Kasus Di
Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia Ditinjau Menurut
Hukum Islam)”.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja faktor-faktor
penyebab terjadinya perceraian di luar mahkamah berdasarkan penyelesaian kasus
di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, bagaimana dampak
perceraian yang terjadi di luar mahkamah terhadap istri dan anak dan bagaimana
penyelesaian talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan
dalam perspektif hukum Islam.

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu,
observasi, wawancara, angket dan analisis dokumen untuk mendapatkan bahan
analisis. Data-data yang terkumpul tersebut bersumber kepada data primer yaitu
data-data yang peneliti perolehi dari lapangan dan data sekunder yaitu data-data
yang diperolehi dari buku-buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan
masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan
menggunakan metode kualitatif.

Di akhir penelitian penulis menyimpulkan bahwa faktor yang
melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar persidangan Mahkamah Rendah
Syariah Kota Bharu, Kelantan adalah disebabkan oleh lafaz ta’liq oleh suami
kepada istri, faktor emosional, faktor ekonomi, ketidakadilan suami dalam
poligami, dan suami melakukan perselingkuhan.

Perceraian di luar sidang Pengadilan yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat di Kota Bharu, Kelantan berdampak kepada tidak dibayarnya nafkah
istri ketika iddah, berlakunya pengabaian terhadap nafkah anak-anak, proses
perkara pengesahan daftar perceraian menjadi lambat dan mengambil masa yang
lama untuk diselesaikan dan istri tidak bisa membuat permohonan kebenaran
berkahwin setelah tamat tempoh iddah serta tidak bisa mendaftarkan kelahiran
anak bagi istri yang diceraikan ketika mengandung.

Dalam tinjauan fiqh perceraian di luar Pengadilan tetap dianggap sah
karena tidak ada perintah dari nash untuk melakukan perceraian di Pengadilan,
oleh karena pada dasarnya tetap berlaku akibat-akibat hukum perceraian seperti
putusnya perkawinan, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hukum positif di
Malaysia khususnya di Kelantan kewenangan untuk memproses perceraian telah
dilimpahkan oleh Negara kepada Pengadilan dengan demikian perceraian di luar
sidang Pengadilan tidak diakui akibat hukum dari perceraian tersebut. Seperti
kewajiban-kewajiban nafkah iddah dan nafkah anak.
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KATA PENGANTAR

.أما بعد. والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى ألھ وصحبھ أجمعین 

In the name of Allah Most Gracious Most Merciful

Disaat bibir tidak mampu untuk mengungkapkan kata, menuturkan bicara,

hanya hati yang tidak pernah lelah meluahkan segala rasa kepada sang pencipta

menyemai puji dan syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah SWT atas segala

rahmat, berkat, inayat dan nikmat-Nya memberi peluang kepada penulis untuk terus

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERCERAIAN DI LUAR

MAHKAMAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK (Kajian

Penyelesaian Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia

Ditinjau Menurut Hukum Islam)” sesuai dengan rencana yang diharapkan. Shalawat

beriring salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda, para

sahabat dan tabi’in serta para penerus perjuangan dalam menegakkan kebenaran

dengan kalimah ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا

Dalam proses untuk menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak

yang telah banyak membantu baik berupa bimbingan, motivasi serta saran dan

masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan jutaan ucapan terima kasih yang
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sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak

langsung dalam penulisan skripsi ini yaitu ayahanda Zakaria bin Kadir dan ibunda

Noraini Binti Mohd Nor yang sangat anakanda cintai dan sayangi yang tidak pernah

lelah memberikan dorongan, semangat dan nasehat supaya tidak sesekali menyerah

dalam peritnya sebuah perjuangan di kala air mata menjadi teman setia serta kalungan

doa yang begitu tulus sentiasa dipanjatkan ke hadirat Ilahi buat anakanda sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui jalan yang penuh duri.

Selanjutnya, penulis kalungkan ungkapan jutaan terima kasih yang tulus

kepada Ibu Dra. Hertina, M.Pd, selaku pembimbing di dalam penulisan skripsi ini

yang menjadi cahaya dan penyuluh di kala penulis dalam kesamaran dan terima kasih

juga kepada Bapak Dekan, seluruh Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ibu-Ibu dan

Bapak-Bapak Dosen dan seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Syariah dan

Hukum, Rektor dan Pustaka UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Mahkamah

Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, responden serta sahabat seperjuangan yang

sentiasa membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan data tentang kasus

perceraian di luar Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan (Malaysia).

Walau jalan yang dilalui dalam menyelesaikan skripsi ini dihiasi duri

ditengahnya, namun hal ini penulis jadikan sebagai pendorong dan pembakar

semangat demi sebuah harapan yang tidak akan pernah sirna, demi menggapai impian

dan demi mencari cinta dan redha-Nya telah menjadikan penulis dapat berbuat yang

lebih baik, baik pada diri sendiri terutama harapan kedua orang tua yang sentiasa

mekar mewangi di singgahsana samudera sebuah kehidupan walaupun terasa begitu
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lelah, hanya linangan air mata yang menjadi ganti mengungkapkan segala rasa

memanjatkan doa kepada sang Khaliq memohon agar sentiasa diberi kekuatan, disaat

bibir tidak bisa menuturkan bicara.

Penulis menyadari bahawa penulisan skripsi ini banyak kekurangan, oleh

sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi

kesempurnaan penelitian ini, agar dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Akhirnya, tersemai sebuah harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat

bagi kita semua dan kepada Allah kita serahkan segala urusan. Amin Allahumma

Amin...

Pekanbaru, 14 Mei 2015

ASMAT BINTI ZAKARIA
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