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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya,

baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan1. Allah SWT berfirman, yang

berbunyi dalam QS adz-Dzariyat ayat 49:





Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

mengingat (kebesaran Allah)”2.

Perkawinan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi

makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan

mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal

oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.

Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 1:









Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah

1Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa oleh AbdurrahimdanMasrukhin,(Jakarta: Cakrawala
Publishing, 2011), Cet. ke-2, jilid 3, h. 196.

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya, (Jakarta: Sygma Creative Media
Corp, 2007),  Cet. ke-1, h. 522.



2

menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang

banyak”3.

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan

makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan

melampiaskannya dengan bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi

tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai

dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya

dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan

perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar

saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai

wujud keridhaan antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang

yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami istri4.

Pernikahan adalah merupakan satu perkongsian hidup di antara suami dan

istri yang disahkan oleh agama dan perundangan negara (Malaysia), khususnya di

negara bagian Kelantan, Kota Bharu, begitu juga negara Indonesia. Dalam pasal 4

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan5.

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya

sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya

3 Ibid.,  h. 77.
4Sayyid Sabiq, op.cit., h. 197.
5Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Fokus

Media, 2006), Cet. ke-1, h. 7.
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garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari

pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat

membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang

seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan

seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan

oleh Islam. Selain itu untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

di dunia dan di akhirat setiap pasangan itu harus mempunyai persediaan

kerohanian (siap mental). Pasangan yang ingin berkawin perlu menyadari akan

memikul tanggungjawab moral, sosial dan ekonomi sebagai suami istri. Setiap

pasangan juga perlu bersifat matang (fisik dan psikis). Di samping itu, calon

suami istri harus banyak membaca dan mendalami ilmu rumah tangga serta

berbagi pengalaman dengan mereka yang telah melalui alam rumah tangga

tentang cara-cara untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh setiap

pasangan yang telah berkawin. Di Kota Bharu, (Kelantan) calon suami istri harus

menempuh kursus kawin dan mendapat sertifikat atau surat keterangan kursus

kawin sebelum melakukan perkawinan secara resmi.

Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena disebabkan

seringnya terjadi perceraian, terutama menyimak kasus-kasus yang terjadi di

Kelantan, yang melafazkan talak di luar Mahkamah atau di dalam rumah sendiri,

karena emosional yang tinggi serta tiada kesepahaman dan sering berlaku

pertengkaran.
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Enakmen6 Undang-undang Keluarga lslam Negeri telah memperuntukkan

bahwa semua lafaz talak hendaklah dilafazkan di mahkamah (pengadilan) dan

dengan kebenaran mahkamah. Adalah menjadi kesalahan sekiranya lafaz talak

tersebut dilafazkan di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Oleh itu,

pasangan yang bercerai di luar mahkamah hendaklah kedua-dua belah pihak

mendaftarkan perceraian di mahkamah dan membayar denda (sanksi)7.

Islam membenarkan laki-laki menjatuhkan talak sebagai terapi jika sudah

tidak ada jalan keluar yang dapat mendamaikan dan merujuk kesadaran kedua

belah pihak. Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan

suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak

mengorbankan harta, sehingga jika dia ingin bercerai atau menikah lagi, tentu

membutuhkan biaya dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak lagi. Dia

juga mesti memberikan sisa mahar yang belum dibayar, memberi hadiah talak dan

mesti mengeluarkan biaya yang besar kepada istri yang ditalak selama dalam

masa ‘iddah8. Tetapi talak tidak boleh dilakukan kecuali setelah berbagai macam

terapi terlebih dahulu dicoba dan diupayakan dengan sunguh-sunguh, seperti

memberi nasehat, meninggalkannya di tempat tidur (pisah ranjang), memberi

sanksi ringan dan setelah sedapat mungkin menanggung rasa benci dan bersabar

6 Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal (dibentuk) oleh Dewan Undangan
(majlis yang mengubal undang-undang) Negeri masing-masing Negara Bagian di Malaysia dan
berlaku mengikat bagi Negara Bagian tersebut selama mana tidak bertentangan dengan
Perlembagaan Persekutuan. Istilah “Ordinan” digunakan di Negara Bagian Sarawak untuk maksud
yang sama.

7 Hj Zulkarnain Yusoff, “Profil Perceraian Pasangan Islam Di Kelantan Bagi Tahun
2000 Hingga 2004”, Disertasi di Institut Penyelidikan & Pengkomersilan, (Selangor: Institut
Penyelidikan & Pengkomersilan Universiti Teknologi Mara, 2006), h. 1, t.d.

8Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa oleh Abdurrahimdan Masrukhin,(Jakarta: Cakrawala
Publishing, 2012), Cet. ke-3, jilid 4, h. 9.
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terhadap hal-hal yang tidak disukainya, demi melaksanakan firman Allah SWT

yang berbunyi dalam QS an-Nisa’ ayat 19:







Artinya: “Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh

jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan

kebaikan yang banyak padanya”9.

Talak adalah suatu perkara yang halal dilakukan dalam Islam tapi paling

dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إلى هللا الحالل أبغض ) ص(قال رسول هللا : عن ابن عمر رضي هللا عنھما قال 

)كماالحالصححھ ابن ماجھ ورواه ابو داود و(الطالق 

Artinya: “Daripada Ibn Umar r.a., beliau berkata : Baginda Rasulullah SAW

bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT

adalah talak (cerai). (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah serta

menshahihkannya al- Hakim)10.

Dilihat dalam perspektif Islam tujuan sebuah perkawinan adalah atas dasar

mawaddah warahmah (cinta dan kasih sayang). Oleh karena itu, kedua calon

suami istri harus memahami konsep ini. Namun begitu, Islam tetap memberi

kelonggaran kepada manusia untuk menjamin kebahagiaan dan kelangsungan

9Departemen Agama RI, op.cit., h. 80.
10Al-Khalani al-San’ani, Subul al-Salam, (Kairo: Dar Ihya’ Al-Turast al-‘Araby, 1379 H,

1960 M), jilid 3, h. 168.
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hidup. Islam membenarkan perceraian, sekiranya itu adalah jalan terakhir dan

penyelesaian terbaik bagi pasangan tersebut daripada meneruskan kehidupan yang

sudah tidak mampu untuk memberi kebahagiaan kepada pasangan suami dan istri

serta anak-anak yang ada pada masa yang sama untuk meraih keridhaan Allah

SWT.

Bagi suami istri yang terlibat dengan perceraian, prosedur perceraian amat

penting bagi mereka karena ianya dapat menjamin perceraian dilakukan mengikut

lunas-lunas hukum syarak. Sekiranya ada pertikaian antara mereka, prosedur

perceraian merupakan jalan untuk mereka mendapatkan hak masing-masing.

Prosedur perceraian adalah satu jaminan untuk menyelamatkan rumah

tangga yang hampir runtuh atau memutuskan hubungan suami istri yang tidak

mahu hubungan tersebut diteruskan atas sebab-sebab syarak secara resmi dan sah

di sisi undang-undang. Ia juga amat diperlukan untuk urusan pendaftaran

perceraian bagi memastikan satu-satu perceraian itu sah disisi syarak dan undang-

undang11. Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga lslam Negeri Kelantan telah

memperuntukkan bahwa semua lafaz talak hendaklah dilafazkan di mahkamah

dan dengan kebenaran mahkamah. Adalah menjadi kesalahan sekiranya lafaz

talak tersebut dilafazkan di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Oleh

itu, pasangan yang bercerai di luar mahkamah hendaklah kedua-dua belah pihak

mendaftarkan perceraian di mahkamah dan membayar sanksi tidak melebihi satu

11Che Rosmah Binti Mohamed Zain, “Prosedur Perceraian di Mahkamah Syariah Negeri
Kelantan”, Tesis di Jabatan Syariah dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam, (Kuala
Lumpur: Fakultas Syariah dan Undang-undang Jurusan Pengajian Islam Universiti Malaya, 2003),
h. xv, t.d.
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ribu ringgit (RM 1.000) atau tiga juta rupiah (Rp 3.000.000) atau penjara tidak

melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali12.

Pengaturan talak di depan sidang Pengadilan Mahkamah Syariah Negeri

Kelantan dapat disimak pada Enakmen No. 6 Undang-undang Keluarga Islam

(Kelantan) Tahun 2002 menurut seksyen (pasal) 47. Enakmen ini menjelaskan

tentang permohonan untuk perceraian kepada mahkamah (pengadilan) terhadap

suami istri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu mengajukan permohonan

untuk bercerai kepada pengadilan dalam formulir yang disertai dengan suatu

pengakuan mengenai perceraian yang akan dilakukan. Sementara menurut seksyen

(pasal) 57 ayat 1 mengenai perceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran

mahkamah menjelaskan bahwa seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan

lafaz talak di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, maka hendaklah

bagi pihak-pihak yang berkewajipan (istri atau saksi-saksi yang mengetahui

perceraian ini) melaporkan perceraian itu kepada mahkamah.

Dalam Enakmen No. 6 Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun

2002 Bagian IX menurut seksyen (pasal) 125 mengatur tentang sanksi bagi

perceraian yang dilakukan di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah

yang menjelaskan bahwa :

“Jika seseorang laki-laki menceraikan istrinya dengan melafazkan talak
dengan apa-apa bentuk di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah
itu maka dia adalah telah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah
dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit (Rp 3.000.000) atau
penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara
itu”13.

12Ustaz Lokmal Hakim Bin Che Hassan, Peguam (Pengacara) Syarie Mahkamah Rendah
Syariah Kota Bharu Kelantan, Wawancara, Kelantan, 8 Oktober 2014.

13 Kelantan, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, (Kelantan, 2002), No. 6, Seksyen
125, h. 107.
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Talak ataupun cerai dalam Islam memang tidak diatur harus diucapkan di

mahkamah, tetapi perundang-undangan menginginkan bahwa setiap perceraian

tersebut harus melalui peraturan yang berlaku yaitu dibuat di Mahkamah Syariah

dengan tujuan untuk menjamin keselamatan antara kedua belah pihak, di mana

selepas terjadinya perceraian nantinya diharapkan tidak timbul persoalan14.

Walaupun aturan undang-undang telah diadakan, namun hakikat yang

terjadi dalam masyarakat, talak di luar mahkamah masih juga dilakukan oleh

sebagian anggota masyarakat. Perceraian di luar Mahkamah Syariah masih terjadi

di Kota Bharu, Kelantan yang akhirnya mereka harus mendaftarkan perceraian di

Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan karena untuk mengesahkan

perceraian yang telah terjadi di luar mahkamah di hadapan hakim dalam sidang

pengadilan yaitu di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan untuk

mendapatkan sijil (sertifikat) cerai sebagai bukti yang mengesahkan bahwa

pasangan telah pun sah bercerai.

Prosedur perceraian di luar mahkamah dapat disimak pada Enakmen No. 6

Undang-undang Keluarga Islam (Kelantan) Tahun 2002 menurut pasal 57 ayat

(1), (2) dan (3) yang menjelaskan tentang pendaftaran perceraian di luar

mahkamah adalah sebagai berikut:

14 Raehana Binti Burhanuddin, “Perceraian Menggunakan Sms, Email dan Faksimili Di
Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia”, Tesis di Jabatan Syariah dan Undang-
undang Akademi Pengajian Islam, (Kuala Lumpur: Fakultas Syariah dan Undang-undang Jurusan
Pengajian Islam Universiti Malaya, 2009), h. 88-89, t.d.
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(1) Seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan lafaz talak di luar

mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari

dari pelafazan talak itu melaporkan kepada mahkamah.

(2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada

talak yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak.

(3) Jika mahkamah berpuas hati bahwa talak yang telah dilafazkan itu adalah sah

mengikut Hukum Syarak, maka mahkamah hendaklah, tertakluk kepada

seksyen 125:-

a) Membuat perintah membenarkan perceraian dengan talak.

b) Merekodkan perceraian itu dan

c) Menghantar salinan rekod kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada

Ketua Pendaftar bagi pendaftaran15.

Berdasarkan data di kantor Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu

Kelantan, berdasarkan data statistik tahun 2012 hingga tahun 2014, bahwa kasus

perceraian di luar mahkamah semakin meningkat, yaitu sebanyak 460 kasus,

masing-masing 141 kasus pada tahun 2012, 158 kasus pada tahun 2013 dan 161

kasus pada tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan berlakunya masalah dalam

rumah tangga yang timbul akibat sering berlakunya pertengkaran dan tiada

kesepahaman antara suami istri. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus berikut:

15 Data dari Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan tahun 2014.
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1. Dalam perkara pengesahan daftar perceraian KASUS MAL NO. 03001-054-

0965-2014 Fadhilah Binti Azmi sebagai plaintif (penggugat) No K/P :

860510-03-5904 lawan Azhar Bin Aimanuddin sebagai defenden (tergugat)

No K/P : 840827-03-5351 di mana kedua-dua pihak adalah bekas suami istri

yang telah bernikah pada 20 Agustus 2012, di Mesjid al-Karomah Kampung

Baung. Sepanjang pernikahan oleh karena tergugat mempunyai istri lain di

mana penggugat adalah istri pertama. Tergugat pulang ke rumahnya dalam

masa dua bulan hanya selama tiga hari. Ketika tergugat pulang ke rumah

sering terjadi pertengkaran di antara tergugat dan penggugat. Tergugat yang

merupakan seorang ahli perniagaan tidak pernah mengambil kira akan

tanggungjawab terhadap penggugat dengan tidak memberikan nafkah serta

jarang pulang ke rumah. Rumah tangga kedua-dua pihak berakhir dengan

perceraian di luar mahkamah pada 31 Agustus 2014 jam 10.30 malam di

rumah penggugat, apabila berlaku pertengkaran diantara keduanya di rumah

mereka, di mana tergugat melafazkan “saya menceraikan kamu dengan talak

satu” yang disaksikan oleh Azmi Bin Hashim yaitu bapa kepada penggugat.

Hakim telah mengesahkan bahwa lafaz cerai itu sah serta gugur talak satu

kepada penggugat16.

2. Dalam perkara pengesahan daftar perceraian KASUS MAL NO. 03001-054-

1188-2014 Hashimah Binti Noordin sebagai penggugat No. K/P : 820112-03-

6088 lawan Mustapha Bin Khalid sebagai tergugat No K/P : 730501-03-5901

di mana kedua-dua pihak adalah bekas suami istri yang telah bernikah pada

16 Ibid.
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24 Juni 2001 di Kampung Kerinting. Selepas tiga tahun daripada pernikahan

mereka, rumah tangga mereka sering berlaku pertengkaran dan tiada

kesepahaman di antara keduanya, di mana sikap tergugat yang merupakan

seorang pekerja swasta mulai berubah menjadi seorang yang panas baran

dengan menjadikan penggugat sebagai tempat untuk melepaskan geram.

Sikap tergugat yang sering melakukan penderaan terhadap penggugat serta

tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak mereka yang

berusia antara 4 hingga 12 tahun menjadi punca perceraian apabila mereka

bertengkar melalui telefon dan tergugat telah melafazkan “saya ceraikan awak

dengan talak satu” melalui telefon pada 29 Februari 2014 jam 11.00 malam.

Hakim telah mengesahkan bahwa lafaz cerai itu sah serta gugur talak satu

kepada penggugat17.

Berdasarkan contoh kasus di atas jelaslah menunjukkan bahwa suami yang

tidak melaksanakan tanggungjawab dengan baik di mana tidak berlaku adil dalam

berpoligami, sering berlaku pertengkaran dan tiada kesepahaman diantara suami

istri adalah merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian di luar mahkamah.

Perceraian yang berlaku di luar dari persidangan mahkamah akan

mengakibatkan dampak yang negatif terhadap istri dan anak-anak di mana

sebagian dari dampak tersebut adalah berlakunya pengabaian terhadap anak-anak.

Anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua mereka akan menghadapi

banyak masalah sosial, ekonomi dan pendidikan dalam kehidupan mereka18.

17Ibid.
18Hashimah Binti Noordin, Istri, Wawancara, Kampung Kerinting (Kelantan), 19

November 2014.



12

Selain itu, suami juga tidak memberikan nafkah kepada istri dalam masa

iddah serta mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak seperti yang telah

dijelaskan di atas. Ini disebabkan, suami merasa bebas dari beban tanggungjawab

terhadap istri dan anak-anak karena beranggapan bahwa hubungan suami istri

antara mereka telah berakhir. Akan tetapi apabila perceraian dilakukan di

mahkamah, maka hakim akan mengeluarkan perintah kepada suami supaya

memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan menunaikan

tanggungjawab terhadap anak-anak. Oleh yang demikian nasib istri dan anak-anak

akan terbela19.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk

meneliti apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar

persidangan mahkamah berdasarkan penyelesaian kasus di Mahkamah Rendah

Syariah, Kota Bharu, Kelantan dan dampaknya terhadap istri dan anak-anak yang

berlaku dalam masyarakat di Kota Bharu, Kelantan. Oleh karena itu penulis akan

membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi 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)”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis membatasi penelitian

ini adalah berkenaan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar

19Fadhilah Binti Azmi, Istri, Wawancara, Kampung Ketereh (Kelantan), 21 November
2014.
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mahkamah berdasarkan penyelesaian kasus yang berlaku di Mahkamah Rendah

Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia dan dampaknya terhadap istri dan anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar mahkamah

berdasarkan penyelesaian kasus di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu

Kelantan, Malaysia?

2. Bagaimanakah dampak perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Rendah

Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia terhadap istri dan anak?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian talak yang dilakukan

di luar Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar

mahkamah berdasarkan penyelesaian kasus di Mahkamah Rendah Syariah

Kota Bharu Kelantan, Malaysia.

b. Untuk mengetahui dampak perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Rendah

Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia terhadap istri dan anak.

c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian talak yang

dilakukan di luar Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia.
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Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata

Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas

Syari’ah dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim, Riau Indonesia.

b. Memperluaskan wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku

akademik di bidang hukum terutama tentang kasus tinjauan terhadap umat

Islam yang melakukan talak dan undang-undang negara bagian Kelantan, Kota

Bharu khususnya, terhadap penyelesaian talak di luar Mahkamah Syariah.

c. Dapat memberi sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi

perkembangan khazanah ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau terutama dalam kasus talak

yang jarang dikaji secara spesifik padahal terjadi ditengah-tengah masyarakat

dan cukup memprihatinkan karena kurangnya ilmu pengetahuan mereka.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini berbentuk

penelitian lapangan (field research). Untuk menerapkan metode penelitian ini,

maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian

ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan Darulnaim,

Malaysia yaitu merupakan salah satu naungan Mahkamah Syariah Negeri
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Kelantan yang terletak di Kabupaten Kota Bharu, Provinsi Kelantan, lebih

kurang 4 kilometer daripada bandar Kota Bharu.

2. Subjek dan Objek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua Pendaftar (Ketua

Panitera), Penolong Ketua Pendaftar (Panitera), Pembantu Pendaftar Kanan

(Panitera) Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, dan pihak yang

bercerai di luar mahkamah (suami atau istri). Sedangkan yang menjadi objek

penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di

luar mahkamah berdasarkan penyelesaian kasus di Mahkamah Rendah Syariah

Kota Bharu, Kelantan dan dampaknya terhadap istri dan anak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua kasus perceraian di luar

Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu pada tahun 2014 yaitu sebanyak 161

kasus. Sampel di dalam penelitian ini diambil sebanyak 10 kasus dari jumlah

populasi, yaitu sebanyak 6%, 5 orang suami dan 10 orang istri yang diceraikan

di luar mahkamah. Penetapan sample dilakukan dengan teknik purposive

sampling (sample purposip) yaitu sample ditetapkan secara sengaja oleh

peneliti.

4. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari Ketua Pendaftar,

Penolong Ketua Pendaftar, Pembantu Pendaftar Kanan Mahkamah
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Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan berkaitan dengan penyelesaian

kasus perceraian di luar Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, dan

pihak yang bercerai di luar mahkamah (suami atau istri).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh hasil daripada bacaan

perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut

yang berhubung dengan talak (perceraian).

5.  Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data-data dan fakta di

lapangan, maka penulis mengunakan beberapa teknis antara lain:

a. Observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung penyelesaian kasus

perceraian di luar mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu.

b. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan

secara lisan supaya data yang diterima adalah secara tepat. Untuk mendapat

data yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mewawancara pihak yang

berwenang mengendalikan penyelesaian kasus perceraian di luar Mahkamah

Syariah Kota Bharu dan pihak yang bercerai di luar mahkamah (suami atau

istri).

c. Angket, yaitu membuat beberapa pertanyaan tertulis dan diajukan kepada

responden.

d. Analisis Dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen

atau catatan yang berkaitan dengan kasus perceraian di luar Mahkamah

Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.
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6. Metode Analisis data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa melalui metode analisa

deskriptif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data

berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data

tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran

yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.20

7. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan

kemudian dipelajari serta dipahami, maka penulis akan menganalisis metode

seperti berikut :

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil

kesimpulan secara khusus.

2. Metode Induktif, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala

yang bersifat khusus, lalu dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara

umum.

3. Metode Deskriptif Analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data

yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut

kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), Cet. ke-8, h. 15.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang

menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata

aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti

berikut:

BAB I: Pada permulaan bab ini penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan

yang memuatkan Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan.

BAB II: Penulis membahaskan Gambaran Umum Sejarah Berdiri Dan Latar

Belakang Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Misi, Visi,

Objektif, Fungsi dan Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan,

Kewenangan Mengadili Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dan

Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan.

BAB III: Tinjauan Umum Tentang Talak; Membahas Tentang Pengertian Talak,

Hukum Menjatuhkan Talak, Rukun Talak dan Syarat-syarat Talak,

Macam-macam Talak, Kewajiban Suami Istri Setelah Bercerai dan juga

Hikmah Talak.

BAB IV: Merupakan uraian yang menjadi masalah pembahasan utama dalam

penelitian ini yaitu Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar

Mahkamah Berdasarkan Penyelesaian Kasus di Mahkamah Rendah

Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia, Dampak Perceraian Yang Terjadi



19

di Luar Mahkamah Terhadap Istri dan Anak dan pembahasan yang

terakhir adalah Penyelesaian Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah

Kota Bharu Ditinjau Menurut Hukum Islam.

BAB V: Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari

pembahasan, serta beberapa saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA


