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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian merupakan sesuatu yang dapat terjadi karena adanya suatu 

ikatan perkawinan. Perkawinan seperti disebutkan dalam KHI Bab II Pasal 3 

bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinan mawadah dan rahmah”. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. 

Adanya pengaturan mengenai perkawinan seperti dalam KHI dan Undang-

undang  Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam 

suatu ikatan resmi yang sering disebut dengan ikatan perkawinan. Dengan 

demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan 

suatu akibat-akibat yang karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang 

mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berakibat 

pada putusnya perkawinan atau Perceraian. 

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutif 

oleh Muhammad Syarifudin (2004:56) berarti: 1. Pisah; 2. Putus hubungan 

sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: 1. 
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Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata 

‘bercerai” berarti: 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. 

Berhenti berlaki bini (suami istri).1 

Istilah “Perceraian” terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian, dan putusnya perkawinan. Jadi perceraian secara 

yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan 

sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (Suami Istri). Sebagaimana diartikan 

dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas. 

Istilah Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai 

aturan hukum positif tentang perceraian menunjukan adanya: 

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk 

memutus hubungan perkawinan diantara mereka; 

2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan 

yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang maha esa. 

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 

putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 

Perceraian dalam istilah Fikih disebut “Talak” yang berarti membuka 

ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut 

                                                             
1Muhammad Syaifuddin,  Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian Jakarta. 
Sinar Grafika. 2014 
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“Furqoh” yang berarti bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian istilah itu 

digunakan oleh para ahli Fikih sebagai suatu istilah yang berarti “perceraian 

suami istri”.  

Perceraian yang berakibat pada terputusnya hubungan keluarga karena 

salah satu pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka 

berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Putusnya perkawinan 

dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Perceraian merupakan 

perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, sebab dengan 

perceraian tersebut menimbulkan permasalahan yang melahirkan korban dan 

dapat memutuskan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin diantara keduanya. 

Rasulullah juga memperingatkan dalam sabdanya: 

(ماجهِابنِوِداودِابوِ).الط الَقَُِِجلِ ِوََِِعزِ ِللا ِِا لَىِاْلَحالَلِ ِاَْبغَضُِ:ِقَالَِِصِالن ب يِ ِاَنِ ِعَُمرَِِاْبنِ َِعنِ   

“Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W. perkara halal 

yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (H.R. Abu 

Daud dan Ibnu Majah). 

Lafadz “Abghodo”dalam hadits di atas yaitu Fiil Sulasi Majid dari asal 

kata “Baghodo” yang berarti benci atau tidak suka. Jadi hadist ini 

mengidentifikasikan bahwa perceraian itu hukumnya makruh. Perceraian 

merupakan perbuatan yang dihalalkan namun sangat dibenci oleh Allah, sebab 

perceraian memutuskan hubungan yang telah dibangun antara kedua belah pihak. 

Jadi bukan perkara perceraiannya lah yang Allah benci, tetapi akibat dari 
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perceraian itu sendiri yang mengakibatkan hancurnya ikatan hubungan 

perkawinan. 

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

menjelaskan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.”  Sedangkan 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyatakan bahwa “Perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” 

Beberapa studi terkait dengan meningkatnya angka perceraian 

menyebutkan bahwa tingginya perceraian disebabkan oleh sebagian besar 

pasangan suami dan istri kurang memahami makna dan tujuan perkawinan. 

Berbagai hal yang dikemukakan sebagai penyebab perceraian, seperti ekonomi, 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya, 

sejatinya hanya merupakan pemicu, namun yang paling mendasar sebagai 

penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing 

pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.2 

Perkawinan usia muda sangat rentan ditimpah masalah, karena kurangnya 

kesiapan mental serta tingkat kedewasaan yang sangat dibutuhkan dalam menjalin 

hubungan keluarga. Oleh karena itu undang-undang mengatur dan membatasi usia 

perkawinan. Seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 

7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai 

                                                             
2Ramdani wahyu Sururie, Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia. 
Bandung. LP2M UIN Sunan Gunung Djati. 2017 
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umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam 

belas tahun.” Juga dalam KHI pasal 15 ayat (1) menyebutkan “untuk 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan 

calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” 

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Indramayu 

yaitu kebiasaan orang tua mengawinkan anaknya pada usia muda yang 

mengakibatkan ketidakharmonisan dalam menjalin keluarga karena kurangnya 

kesiapan mental dan kedewasaan yang mengakibatkan pasangan tersebut tidak 

sanggup melanjutkan hubungannya dan berakhir dengan perceraian di usia muda. 

Fakta yang sama diperoleh di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, 

perkara perceraian yang diterima pada tahun 2015 yaitu sebanyak 8067, 2220 

untuk perkara cerai talak, dan 5847 untuk cerai gugat, dari data tersebut jumlah 

perceraian usia muda sebanyak 407. Sementara pada tahun berikutnya, tahun 2016 

perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 

mengalami peningkatan yaitu sebanyak 8583, 2448 untuk cerai talak, dan 6135 

untuk cerai gugat, adapun untuk perceraian usia mudanya sebanyak 443. 

Sedangkan pada tahun 2017, perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan 

Agama Kabupaten Indramayu menurun, yaitu sebanyak 8300. 2548 untuk cerai 
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talak, dan 5752 untuk cerai gugat, adapun untuk perceraian usia mudanya 

sebanyak 397.3 

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat 

permasalahan perceraian usia muda di Pengadilan Agama Indramayu menjadi 

sebuah judul penelitian dengan judul “Perceraian Usia Muda” (Studi Analisis 

di Pengadilan Agama Kabupaten Idramayu Tahun 2016) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana alasan dari perkara Perceraian Usia Muda yang diajukan ke 

Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.? 

2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan perkara 

Perceraian Usia Muda di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada 

tahun 2016? 

3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Indramayu dalam mengatasi 

banyaknya Perkawinan Usia Muda di Kabupaten Indramayu.? 

 

 

                                                             
3SIPP (Sistem Informasi Penyelesaian Perkara) Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu  



7 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari perkara perceraian Usia 

Muda yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. 

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan 

perkara Perceraian Usia Muda di Pengadilan Agama Kabupaten  

Indramayu pada tahun 2016. 

3. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dalam 

mengatasi banyaknya perkawinan usia muda di Kabupaten Indramayu. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah 

di bidang Peradilan di Indonesia, khususnya dalam menemukan permasalahan 

baru yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan para penegak hukum di 

Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk mengetahui 

seperti apa permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta penyelesaiannya 

demi tercapainya suatu keadilan. 

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik penelitian 

lain khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan 

tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat 

dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, 
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maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan 

pengetahuan ilmiah di bidang Peradilan di Indonesia. 

E. Kerangka Berfikir 

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, seluruh permasalah di dunia ini 

diatur oleh Islam, begitu pula dengan hukum keluarga. Dalam menjalin hubungan 

keluarga diperlukan adanya kesiapan yang matang agar tidak menimbulkan 

perpecahan dan pertengkaran yang berakibat pada perceraian. Perceraian 

merupakan perkara yang halal namun sangat dibenci oleh Allah. Dalam 

riwayatnya, Setiap ada sahabat datang kepada Rasul yang ingin bercerai dengan 

istrinya,  Rasulullah selalu menunjukan rasa tidak senangnya seraya berkata 

Abgodul Halal ‘Indallah at-talaq (hal yang halal tetapi di benci oleh Allah adalah 

Talak). Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bila mana tidak dapat 

diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui 

Hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan 

satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk 

didamaikan.4 Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman: 

َِوَحَكماًِ ْنِأَْهل ه  َماِفَاْبعَثُواَِْحَكماًِم   قَاَقِبَْين ه  ْفتُْمِش  يَداِإ ِِْهل َهاأَِْنِم ِ َوإ ْنِخ  ُِبَْينَهُِإ نِيُر  َِْصالَحاًِيَُوف  ق ِّللا  ِّللا  َماِإ ن 

ًِ َِكاَنَِعل يماًَِخب يرا

 “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

                                                             
4Satria Effendi problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi 
dengan Pendekatan Ushuliyah) Jakarta, Kencana Prenada Media. 2005 
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keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 5 

Secara esensial, melakukan perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat 

Allah SWT, sedangkan kita mengetahui bahwa perkawinan merupakan nikmat 

dari Allah SWT. Dengan demikian perceraian merupakan suatu musibah, yang 

merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian perpecahan keluarga. Apabila semua 

usaha perdamaian antara suami istri agar hidup rukun sudah dilaksanakan, akan 

tetapi tidak ada tanda-tanda akan berhasil, maka perceraian lah sebagai jalan 

terakhir. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum 

perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umum, diantaranya 

tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material.6 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini menganut prinsip, bahwa calon 

suami istri harus telah memasuki usia yang matang  jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berakhir pada terputusnya hubungan perkawinan dan mendapat 

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara 

                                                             
5Departemen Agama Republik Indonesia Q.S An-Nisa Pustaka AL-Hanan 2005  
6Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, AnnalisaYahanan, Op. Cit., h. 33  
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calon suami istri yang masih berusia muda, karena perkawinan itu mempunyai 

hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran 

yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri 

yang masih berusia muda, batas umur yang masih rendah bagi seorang wanita 

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan batas usia yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-

undang ini menentukan batas usia untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi 

wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.7 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga 

menyebutkan dalam pasal 20 ayat satu bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh 

suami istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman tergugat”. Begitu juga di jelaskan dalam Undang-

undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 pasal 65 yang menyebutkan 

bahwa “Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak.” Tetapi dalam kenyataannya, perceraian di Pengadilan berlangsung 

begitu cepat, baik cerai talak maupun cerai gugat. sehingga adanyan peraturan 

dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seolah-olah hanya 

merupakan suatu tindakan normatif undang-undang saja.8 

Asas Hakim wajib mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara ini 

sejalan dengan tuntutan dan tuntunan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh setiap 

                                                             
7 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, AnnalisaYahanan, Op. Cit., h. 34 
8 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, AnnalisaYahanan, Op. Cit., h. 35 
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perselisihan diselesaikan melalui perdamaian atau islah. Perdamaian dapat 

dilakukan saat sebelum perkara mulai disidangkan maupun setelah perkara 

disidangkan sepanjang perkara tersebut belum diputuskan. Apabila dicapai 

perdamaian, maka dapat dibuatkan akta yang mengikat para pihak. Hal ini diatur 

secara tegas dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.9 

Proses perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, angka 

4 huruf e penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan juga menyatakan bahwa perceraian harus didasari dengan alasan-

alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut terkait dengan delik-delik kongkrit tentang 

adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada 

tuntutan (Fasif Fundamentum Petendi). Dengan kata lain, alasan-alasan yag 

ditampilkan dalam gugatan harus sesuai dengan fakta hukum yang meliputi pasal-

pasal yang dijadikan dasar gugatan. Seperti dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 dan pasal 116 

Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.10 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Untuk memudahkan mendapatkan data dan berbagai informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian sebagai kelengkapan dalam penulisan ini, maka 

ditentukan langkah penelitian sebagai berikut: 

                                                             
9 Ramdani wahyu Sururie, Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia. 
Bandung. LP2M UIN Sunan Gunung Djati. 2017 
10 Khamimudin Panduan Praktis Teknis dan beracara di Pengadilan Agama  Yogyakarta 
Gallery Ilmu. 2010.  
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1. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

subjek atau objek dalam penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan 

mendalam dalam suatu program, pristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat 

individu, organisasi dan lembaga untuk memperoleh pengetahuan mendalam 

tentang peristiwa tersebut. 

2. Sumber data 

Penentuan sumber data ditentukan atas jenis data yang telah ditentukan. 

Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, 

dokumen resmi dan surat harian. Selain itu juga dapat berupa orang yang 

berkedudukan sebagai informen dan responden.11 Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa 

pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (Fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. 

                                                             
11Cik Hasan Bisri Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. 
Jakarta. Raja Grapindo Persada. 2003 
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Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan 

tertutup terhadap sumber fenomena. Sumber data primer bersifat utama dan 

penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 

diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah dokumen resmi Pengadilan Agama dan hasil 

wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. 

b. Sumber Data Skunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau 

menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan dalam data primer yaitu berupa 

bahan pustaka seperti buku-buku, majalah, paper, internet, serta peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada 

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data dalam penelitian ini 

adalah jenis data yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan: 

1. Alasan-alasan dari perkara perceraian Usia Muda yang diajukan ke 

Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. 

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan perkara perceraian 

usia muda di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2016. 
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3. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dalam mengatasi 

banyaknya perkawinan usia muda di Kabupaten Indramayu. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Secara garis besar, teknik pengumpulan data dalam masalah penelitian ini 

adalah wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah 

untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 

Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari 

pewawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini wawancara merupakan 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

bertatap muka antara pewawancara dan informen tanpa menggunakan pedoman 

(Burhan Bungin 2011:111). Dalam pelaksanaannnya, peneliti mendatangi 

langsung Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu kemudian melakukan 

wawancara dengan pihak tersebut. 

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait 

objek penelitian. Peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek 
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penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah 

terdokumentasikan dengan baik.  

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang 

relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi 

tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, 

ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi 

kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-

pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. 

Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab 

dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian 

yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih 

ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada mau pun oleh bukti nyata, yaitu 

hasil-hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. 

5. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi 

informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun 

analisis data dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut: 
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1. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari 

informasi serta  literatur yang terkait dengan penelitian. 

2. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil 

penelaahan terhadap dokumen resmi pengadilan agama, wawancara, serta 

studi kepustakaan. 

3. Mengulas atau membahas data yang sudah terkumpul dan sudah di 

klasifikasikan. 

4. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan. 

 


