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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu yang dikenal di Indramayu selain dari hasil pertanian dan hasil 

kekayaan lautnya, kabupaten Indramayu juga merupakan wilayah yang banyak 

mengenai kasus perceraiannya. Dari skup wilayah se-Jawa Barat bahkan se-

Indonesia, Indramayu dapat dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang 

terbanyak mengenai kasus perceraian. 

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus 

hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung 

arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata 

“bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti 

berlakibini (suami istri).
1
 Sedangkan dalam istilah fiqih disebut Talaq yang berarti 

membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga 

sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. 

Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang 

berarti “perceraian suami istri”.
2
 

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi 

antara pasangan suami dan istri. Dalam arti berpisah secara resmi yaitu 

berketetapan untuk tidak menjalankan lagi tugas dan kewajiban sebagai suami-

                                                             
1Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 185.  
2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 103. 
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istri. Mereka pun tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak 

adanya ikatan yang resmi.
3
  

Pada kasus perceraian tentunya memiliki beberapa faktor penyebab. 

Faktor penyebab yang terjadi bagi setiap hubungan keluarga, umumnya 

melakukan tindakan cerai sebagai solusi terakhir apabila tidak ada pemecahan 

solusi bagi keluarganya. Terdapat berbagai faktor penyebab dalam tingginya 

perecaraian jika melihat kondisi sosial di Indramayu. Salah satunya yaitu seperti 

yang diungkapkan oleh Kepala Pengadilan Agama Indramayu dengan mengatakan 

bahwa terdapat dua faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian di 

Indramayu. Dua faktor tersebut yaitu yang pertama karena faktor ekonomi dan 

yang kedua karena faktor rendahnya pendidikan. Dari kedua faktor yang disebut 

sebagai penyebab tingginya perceraian, sehingga wajar dalam tingkat perceraian 

di Indramayu masih dalam urutan tertinggi dibandingkan dengan kota Malang 

maupun Surabaya. Pada kasus banyaknya perceraian di Indramayu, 70 persennya 

merupakan kasus gugatan yang dilakukan oleh istri.
4
 

 Penjelasan dari informasi di atas bahwa dalam kasus perceraian di 

Indramayu lebih dominan oleh kaum hawa dibandingkan oleh kaum laki-laki. 

Tingginya angka perceraian yang dilakukan oleh perempuan menyebabkan 

terjadinya perubahan sosial dalam ruang lingkup suatu hubungan rumah tangga. 

Perubahan sosial tersebut dapat pula dikaitkan dengan hukum Islam yang berlaku 

pada masyarakat Indramayu. Mengingat dalam ajaran Islam terkait hukum 

                                                             
3Amato, P. R, “The Consequences of Divorce for Adults and Children”, Journal of 

marriage and the family. Vol. 62, No. 4. p. 1269-1287, November 2000. 
4http://news.fajarnews.com/read/2016/01/16/8124/perceraian.di.indramayu.tertinggi.se 

indonesia. Di akses pada tanggal 05 Februari 2016. 

http://news.fajarnews.com/read/2016/01/16/8124/perceraian.di.indramayu.tertinggi.se-indonesia
http://news.fajarnews.com/read/2016/01/16/8124/perceraian.di.indramayu.tertinggi.se-indonesia
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perceraian atau talaq hanyalah seorang suami yang bisa menceraikan istrinya. 

Meskipun dalam ajaran Islam sendiri melarang bagi setiap umat muslim 

melakukan tindakan tersebut dikarenakan cerai merupakan tindakan yang dibenci 

oleh Allah.  

Rasulullah bersabda “Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Allah adalah 

perceraian”. Al-quran memperbolehkan perceraian, namun jangan menganggap 

bahwa Allah menganjurkan perceraian. Perceraian itu bukan anjuran melainkan 

jika ada kondisi mendesak yang tidak dapat terelakkan memang boleh dilakukan 

dengan bercerai sebagai solusinya.
5
 Namun dalam perkembangan zaman 

khususnya di Indonesia seorang istri pun bisa menggugat untuk bercerai kepada 

suaminya. Itu artinya dalam perkembangan kondisi sosial telah mengalami 

perubahan mengenai hukum perceraian. Dari perubahan hukum tersebut 

menjadikan perceraian lebih di dominasi oleh kaum perempuan. 

Pada kasus terkait perubahan sosial, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa 

untuk menelusuri sejarah sosial dalam arti perubahan sosial dikategorikan pada 

model sistematis. Thomas C. Cochran dalam bukunya Sosial Change in America 

terdapat elemen-elemen sosial yang akan dijadikannya ukuran bagi perubahan 

sosial tersebut.
6
 Begitupun dalam penelitian sejarah perceraian di Indramayu, 

terdapat elemen-elemen yang menghubungkan banyaknya perceraian di 

Indramayu dengan melihat perubahan di setiap kurun waktunya. Karena sejarah 

merupakan suatu perubahan atau history is change.   

                                                             
5https://salwintt.wordpress.com/my-school/opini/kiriman-tt/perceraian-halal-tapi-sangan-

dibenci-allah/. Dikutip pada tanggal 23 Februari 2016. 
6 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah: Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 

2003), hal.57. 

https://salwintt.wordpress.com/my-school/opini/kiriman-tt/perceraian-halal-tapi-sangan-dibenci-allah/
https://salwintt.wordpress.com/my-school/opini/kiriman-tt/perceraian-halal-tapi-sangan-dibenci-allah/
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Di Indonesia perubahan sosial-ekonomi pernah terjadi pada masa presiden 

kedua yang kemudian berpindah pada presiden ketiga. Adanya perubahan 

kepemimpinan menjadikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pun ikut berubah. 

Perubahan yang nampak diantaranya yaitu pembangunan maupun bantuan 

terhadap masyarakat yang dapat dikatakan sebagai kelas menengah ke bawah. 

Turunnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 mengalami guncangan 

ekonomi secara total. Guncangan ekonomi selain terjadi di wilayah Jakarta yang 

menjadi ibu kota negara Indonesia, di wilayah-wilayah lainnya juga telah 

mengalami imbasnya. Namun imbas dari peristiwa tersebut menimbulkan 

penurunan dalam sektor pertanian. Yang menyebabkan para petani menjadi tidak 

stabil akan penghasilan pertaniannya.  

Perubahan sosial dan ekonomi akibat perpindahan kekuasaan itulah yang 

kemudian menyebabkan masyarakat Indramayu menjadi menurun dari segi 

perekonomiannya. Karena faktor ini pula masyarakat yang masih di usia produktif 

untuk meningkatkan pendidikan lebih condong tertarik pada dunia kerja. Yang 

menjadi alasan utamanya yaitu karena kebutuhan untuk menafkahi orang tuanya 

bahkan keluarganya sendiri. Karena kondisi sosial di Indramayu, di usia remaja 

bahkan masih di usia dini sudah menjalani hubungan rumah tangga. Ketidak 

mampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga wajar dalam 

usia yang masih relatif remaja sudah menyandang status berkeluarga.   

Tidak dipungkiri juga dengan pendidikan yang rendah, masyarakat 

Indramayu selalu mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau 

Tenaga Kerja Wanita (TKW). Alasan hasil yang lebih besar dengan melihat dari 
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teman maupun tetangganya yang terbilang sukses mengakibatkan rasa keinginan 

untuk mendaftarkan diri sebagai TKI/TKW pun telah muncul. Terlebih lagi jika 

kondisi keluarganya telah mengalami lilitan ekonomi. Sehingga, tindakan untuk 

mencari pekerjaan sebagai TKI/TKW merupakan tujuan yang di capai untuk 

merubah status perekonomiannya. Hal itu pula yang menyebabkan dari salah satu 

faktor banyaknya perceraian yang terjadi di Indramayu dengan tingkatan terbesar 

se-Jawa Barat bahkan se-Indonesia.  

Karena lilitan ekonomi yang menjadi faktor utama, mengakibatkan 

pendidikan pun dapat terbilang sangat rendah. Dari kondisi tersebut, 

mengakibatkan paradigama baru telah muncul oleh masyarakat setempat. 

Paradigma baru yang muncul yaitu pendidikan bukan lagi sesuatu hal yang sangat  

penting. Sekalipun mengatakan penting, namun paradigma pemikiran masyarakat 

Indramayu dalam menunjang bangku pendidikan pasti nilai akhirnya akan dituntut 

untuk mencari pekerjaan. Sehingga ditinjau dari ketidakmampuan ekonomi 

tersebut, orang tua menyarankan kepada anaknya untuk langsung mencari 

pekerjaan dibandinkan untuk melangkah ke dunia pendidikan. Adapun dalam 

realitanya, ketidakmampuan orang tua kepada anakanya untuk membiayai 

pendidikan mengakibatkan lulusan bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama yang menjadi prioritas. 

Berbagai aspek secara garis besar seperti ekonomi, pendidikan, budaya, 

agama, hukum maupun peranan pemerintah merupakan salah satu permasalahan 

dalam tingginya perceraian yang terjadi di Indramayu. Sehingga perubahan sosial 
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keluarga di Indramayu dapat dikategorikan sebagai wilayah yang terbanyak 

dengan kasus perceraiannya.  

 Adapun yang akan difokuskan dalam kajian ini yaitu mengenai perubahan 

sosial keluarga. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam perubahan 

sosial keluarga khususnya perkembangan perceraian yang terjadi di Indramayu 

dari tahun 2001-2014.  

Ditinjau dari teori Gilin dan Gilin, yakni perubahan yang terjadi sebagai 

suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi 

geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun dengan 

difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
7
 Kemudian ditinjau dari 

teori Selo Soemardjan yang mengemukakan pendapat bahwa perubahan-

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, 

yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan 

pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang kemudian 

memengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.
8
 Hisako Nakamura pun 

menyatakan bahwa “Conditional divorce has been extensively practiced as a 

custom by ordinary Indonesian Muslims at the grass-roots level for many 

centuries”. Bahwa kondisi perceraian dipraktekan secara besar-besaran sebagai 

                                                             
7S. Soekanto dan B. Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar: Edisi Kedua, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hal. 263.  
8 S. Soekanto dan B. Sulistyowati, Ibid., hal.263. 
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sebuah adat oleh kebiasaan orang-orang muslim di Indonesia yang sudah 

mengakar selama berabad-abad.
9
 

Mengetahui peristiwa perceraian serta faktor-faktor penyebab dari 

banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indramayu merupakan suatu alasan 

bagi penulis untuk meneliti kasus tersebut. Sedangkan di antara sebab maupun 

faktor permasalahan dalam peristiwa banyaknya perceraian di Indramayu dapat 

dilihat dari aspek geografis, ekonomi, pendidikan, hukum, adat ataupun kebiasaan 

dalam masyarakat Indramayu sendiri. Adapun alasan lainnya dapat dilihat dari 

perjalanan sejarah perceraian yang telah terjadi di Indonesia maupun negara lain 

untuk mebandingkan pada kasus dalam waktu dan temapt yang berbeda tersebut.    

Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada ilmu pendekatan sejarah 

yang meninjau dari ilmu-ilmu bantu lainnya. Ilmu bantu lainnya yaitu seperti 

disiplin ilmu sosiologi-antropologi dan ilmu hukum. Karena dari ilmu bantu 

tersebut menjadikan tulisan ini diharapkan menjadi suatu tulisan sejarah sosial 

yang utuh.  

Berdasarkan uraian di atas mengenai perubahan sosial khususnya 

perubahan sosial keluarga di Indramayu, maka penulis terdorong untuk 

melaksanakan penelitian terhadap “Analisis Historis Terhadap Perceraian di 

Indramayu pada Tahun 2001-2014”. 

 

 

 

                                                             
9Hisako Nakamura, Conditional Divorce in Indonesia, (USA: Islamic Legal Studies 

Program Harvard Law School, 2006), hal.26. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha meneliti sejarah sosial 

keluarga yaitu perkembangan perceraian di Indramayu pada tahun 2001-2014. 

Dalam menjelaskan pembahasan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan 

diteliti untuk lebih fokus dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini. Adapun 

rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perceraian yang ditinjau dari segi historis?  

2. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Indramayu? 

3. Bagaimana perkembangan dan faktor-faktor perceraian di Indramayu 

pada tahun 2001-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah 

di atas adalah untuk: 

1. Mengetahui peristiwa perceraian ditinjau dari segi historis serta 

mengetahui gambaran umum faktor penyebabnya.  

2. Mengetahui kondisi sosial masyarakat Indramayu. 

3. Mengetahui perkembangan perceraian di Indramayu pada tahun 2001-

2014. 
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D. Tinjauan Pustaka  

Secara tidak langsung dalam unsur-unsur kebudayan yang masuk di setiap 

wilayah dengan budaya yang baru pasti akan mengalami perubahan. Perubahan 

sosial yang terjadi merupakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. 

Variasi cara hidup yang diterima bisa mengacu pada aspek geografis, adat istiadat, 

hukum yang berlaku serta unsur kebudayaan yang lainnya. Sehingga perubahan 

pada masyarakat mengakibatkan suatu tindakan pembaruan hingga melekat 

menjadi tradisi kebiasaan.  

Perubahan yang terjadi pada kondisi sosial masyarakat Indonesia 

khususnya keluarga muslim yaitu telah mengalami suatu kebiasaan dalam 

melakukan tindakan cerai talak atau cerai gugat. Tindakan ini dapat dikatakan 

lumrah atau menjadi tradisi kebiasaan bagi setiap orang-orang muslim yang 

memang sudah berstatus keluarga. Munculnya suatu penegasan hukum cerai talak 

dan cerai gugat mengakibatkan timbulnya kebebasan bagi perempuan untuk 

melakukan gugatan kepada suami. Tindakan yang dilakukan pastinya memiliki 

alasan tertentu, seperti adanya permasalahan dalam keluarganya karena lepasnya 

tanggungjawab seorang suami ataupun karena dukungan faktor-faktor lainnya.  

Adapun rujukan terkait perubahan sosial dalam perceraian keluarga tertulis 

dari beberapa referensi, diantaranya yaitu sbb: 

1. Buku Hisako Nakamura: Conditional Divorce in Indonesia. Buku 

tersebut menjelaskan tentang beberapa kondisi peristiwa perceraian 

baik dari masa Kesultanan Agung, pemerintahan Belanda dan setelah 

kemerdekaan Indonesia. Buku ini pun menjelaskan kondisi sosial 
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khususnya perceraian merupakan salah satu adat yang terjadi di 

Indonesia dan lebih dispesifikasikan lagi kepada orang-orang muslim 

di Jawa.
10

  

2. Kemudian terdapat pula dalam rujukan sumber yang lain mengenai 

perceraian yakni dalam buku karangan S.B. Kitchin, B.A., LL.B. yang 

berjudul A History of Dovorce yang diterbitkan oleh Chapman & Hall : 

London, 1912, telah menjelaskan sejarah perceraian dari negara bagian 

Eropa. Buku ini pula telah menggambarkan aspek-aspek yang 

mengakibatkan terjadinya perceraian. Serta aturan hukum sangat 

berperan terkait perceraian ini.
11

 

3. Skripsi Studi Analisis Tentang Cerai Tamba di Desa Sukawera 

Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, sebuah penelitian 

skripsi di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang 

dilakukan oleh Shofiullah (2008). Skripsi ini menjelaskan terkait 

perceraian di Indramayu khususnya di Desa Sukawera Kecamatan 

Kertasmaya. Pada kasus percaraian di desa tersebut menggambarkan 

bahwa terdapat fenomena kebudayaan perceraian yang berbeda dan  

terjadi pada desa Sukawera. Fenomena yang terjadi yaitu adanya suatu 

perceraian tamba sebagai sebutan dari masyarakat sekitar. Ditinjau dari 

segi faktor-faktor penyebab hampir sama dengan kasus-kasus 

perceraian yang umumnya terjadi. Namun yang membedakan pada 

kasus ini adalah dari segi kebudayaan yang terjadi di Desa Sukawera 

                                                             
10 Hisako Nakamura, Conditional Divorce in Indonesia, (USA: Islamic Legal Studies 

Program Harvard Law School, 2006). 
11 S.B. Kitchin, B.A., LL.B, A History of Dovorce, (London: Chapman & Hall, 1912). 
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sendiri. Campur tangan dukun atau hal-hal yang mistis dilibatkan 

dalam kasus tersebut.  

Penulis akan lebih fokus dalam pembahasan perubahan sosial dalam 

perkembangan cerai baik cerai talak atau cerai gugat di Indramayu pada tahun 

2001-2014. Sehingga penelitian yang dikaji ini mencoba untuk berusaha berbeda 

pada pembahasan yang lainnya. 

Kajian yang digunakan dalam menganalisa terhadap perubahan sosial ini 

dilakukan dengan pendekatan ilmu bantu sosiologi dan antropologi. Tidak terlepas 

metode sejarah yang akan digunakan merupakan kajian pokok untuk mendalami 

penelitian ini. 

 

E. Metode Penelitian 

Terdapat metode yang digunakan dalam merekontruksi sebuah peristiwa 

sejarah. Menurut Louis Gottchalk, metode sejarah adalah proses menguji dan 

menganalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data autentik dan dapat 

dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang 

dapat dipercaya.
12

 

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam metode sejarah terdapat 

beberapa tahapan. Tahapannya adalah: Pertama heuristik, kedua kritik, ketiga 

interpretasi, dan keempat historiografi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan 

                                                             
12Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 

hal.44. dikutip dalam Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah:Teori, Metode, Contoh Aplikasi, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal.74. 
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komponen pokok dalam melakukan proses penelitian sejarah. Adapun uraiannya 

sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Proses pertama dalam melakukan penelitian adalah tahapan heuristik. 

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk mencari informasi berupa 

data-data serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang sedang 

dikaji. Adapun sumber sejarah dibagi menjadi dua kategori: yaitu sumber primer 

dan sumber sekunder.  

Sumber primer adalah sumber dari kesaksian orang yang terkait dengan 

peristiwa atau bagian dari peristiwa atau dokumen yang menceritakan atau 

membahas tentang peristiwa. Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber yang 

berupa berbagai ungkapan tentang peristiwa yang dilakukan oleh orang kedua 

atau bukan pelaku dan saksi mata langsung pada saat peristiwa berlangsung.
13

 

Terkait penelitian yang sedang dilakukan terhadap perubahan sosial 

mengenai perceraian di Kabupaten Indramayu, maka bahan yang dikumpulkan 

yaitu berupa data arsip hasil perceraian, Arsip kondisi keluarga, serta penyebab 

tingginya kasus cerai setiap tahunnya. Adapun sumber untuk mencari informasi 

terkait data cerai dan faktor-faktor penyebab dalam tingkatan angka akumulatif 

per-tahunnya dapat ditelusuri diberbagai intansi. Intansi yang dicoba telusuri oleh 

penulis yaitu berkunjung ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, intansi 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) di Kabupaten 

Indramayu, intansi BKKBN Provinsi Jawa Barat, intansi Badan Pusat Statistik 

                                                             
13Lous Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.35-38. 
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Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigarasi Provinsi Jawa Barat.  

Berikut ini adalah daftar sumber-sumber yang penulis peroleh dalam 

katagori sumber primer dan sumber sekunder, yaitu sbb: 

1. Sumber Primer  

a. Data arsip perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2008-2014 

(Diperoleh dari arsip Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu). 

b. Data arsip keluarga berencana dan keluarga sejahtera Kabupaten 

Indramayu tahun 2011-2014 (Diperoleh dari arsip BKKBN 

Kabupaten Indaramayu). 

c. Data arsip keluarga berencana dan keluarga sejahtera Kabupaten 

Indramayu tahun 2001-2014 (Diperoleh dari arsip BKKBN 

Provinsi Jawa Barat). 

d. Data Indramayu dalam angka tahun 2001-2014 (Diperoleh dari 

perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat). 

e. Data arsip Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Indramayu tahun 

2011-2014 (Diperoleh dari arsip Dinas Sosial dan Tenaga Kerja). 

f. Data arsip Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Indramayu tahun 

2009-2014 (Diperoleh dari arsip Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi). 

2. Sumber Sekunder 

a. Buku 
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Terkait pembahasan perceraian ditinjau dari sejarah dunia terdapat dalam 

buku S.B. Kitchin, B.A., LL.B. yang berjudul A History of Divorce yang 

diterbitkan oleh Chapman & Hall : London.  Mengenai  perceraian di Indonesia 

ditinjau dari sejarahnya terdapat dalam buku Hisako Nakamura berjudul 

Conditional Divorce in Indonesia yang diterbitkan oleh Islamic Legal Studies 

Program Harvard Law School (ILSP). 

b. Journal  

1) Marriage and Divorce: Changes and their Driving Forces ( The 

Journal of Economic Perspectives, Vol. 21, No. 2 (Spring, 

2007), pp. 27-52: American Economic Association) 

 

c. Koran atau Surat Kabar Online 

1) Kasus Perceraian di Indramayu Tertinggi se-Indonesia 

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-

nasional/14/08/17/nafyt0-kasus-perceraian-di-indramayu-

tertinggi-seindonesia) 

2) Ini Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Indramayu 

(http://news.fajarnews.com/read/2016/01/18/8160/ini.penyebab

.tingginya.angka.perceraian.di.indramayu) 

3) Perceraian di Indramayu Tertinggi se-Indonesia 

(http://news.fajarnews.com/read/2016/01/16/8124/perceraian.di

.indramayu.tertinggi.se-indonesia) 
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http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/08/17/nafyt0-kasus-perceraian-di-indramayu-tertinggi-seindonesia
http://news.fajarnews.com/read/2016/01/18/8160/ini.penyebab.tingginya.angka.perceraian.di.indramayu
http://news.fajarnews.com/read/2016/01/18/8160/ini.penyebab.tingginya.angka.perceraian.di.indramayu
http://news.fajarnews.com/read/2016/01/16/8124/perceraian.di.indramayu.tertinggi.se-indonesia
http://news.fajarnews.com/read/2016/01/16/8124/perceraian.di.indramayu.tertinggi.se-indonesia
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2. Kritik  

Setelah melakuakan proses pengambilan data-data dari sumber yang telah 

dikumpulkan melalui proses heuristik, tahapan selanjutnya dalam metode sejarah 

yaitu dengan melakukan kritik terhadap sumber yang didapatkan. Tahapan ini 

merupakan tindakan untuk menentukan otentisitas dan kredibelitas pada setiap 

sumber yang didapatkan. Dalam proses ini dilakukan penentuan otentisitas dan 

kredibilitas atas sumber yang didapatkan dengan cara mengkualifikasi bentuk, 

bahan dan jenis dari naskah atau dokumen. Proses yang dilakukan tersebut  

nantinya menentukan validitasi kebenaran dari data-data yang didapat. Kritik 

sendiri dibagi menjadi dua yakni kritik intern dan kritik ekstern. 

a. Kritik Intern 

Kritik Intern merupakan suatu upaya dalam mendapatkan fakta-fakta yang 

berkaitan dengan proses penelitian. Pada proses pencarian data tentunya harus 

melalui uji komprehensip dalam kritik intern ini. Secara tidak langsung kritik 

intern ditujukan untuk memperoleh kredibilitas isi dari sumber yang diperoleh. 

Kredibilitas isi sumber tentunya bisa diuji kebenarannya untuk menentukan suatu 

keabsahan dari data yang diperoleh tersebut. Adapun data yang diperolah oleh 

peneliti yaitu berupa data arsip yang didapatkan dari lembaga atau intansi yang 

berkaitan dengan permasalahan mengenai keluarga maupun perceraian. Intansi 

yang dimaksud yakni seperti Pengadilan Agama, BKKBN Kabupaten Indramayu, 

BKKBN Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 

Data yang diperoleh oleh penulis yaitu berupa print out atau buku terkait 
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penjelasan tentang perceraian maupun kondisi sosial di Indramayu dari setiap 

tahun yang menjadi bahan pokok permasalahan yang akan di angkat. Selanjutnya, 

penulis memperoleh data-data sekunder berupa hasil buku-buku maupun journal 

berbentuk PDF, serta data-data informasi di situs jejaring internet. 

Namun dalam penempatan sumber yang diperoleh dari setiap intansi, 

penulis menempatkan data berbentuk print-an maupun buku yang memaparkan 

kondisi perceraian maupun kondisi sosial di Indramayu pada setiap tahunnya 

merupakan kategori sebagai sumber primer. Karena data yang diperoleh tentunya 

memberikan informasi yang benar dan memiliki landasan hukum atas 

pertanggungjawabannya. 

b. Kritik Ekstern 

 Kritik Ekstern digunakan sebagai penentuan otentisitas sumber pada 

bentuk yang mengkaji material kertas atau bahan, juga tanggal dan tanda yang 

terdapat di dalam teks, hingga upaya ini diharapkan akan memberikan kecocokan 

antara bahan naskah dengan teks dengan jamannya.
14

 Penemuan sumber terkait 

data perceraian di Kabupaten Indramayu sudah tercatat dan tertulis pada setiap 

tahunnya. Sehingga dari kritik ekstern sendiri tidak jadi masalah terkait sumber 

yang didapatkan. Hanya saja sumber yang berada di tangan penulis bukanlah 

bahan asli yang dicetak atau tertulis pada setiap masanya. Melainkan data yang 

diperoleh merupakan data yang telah di print out dari pengumpulan data arsip 

yang dimiliki intansi yang bersangkutan. Akan tetapi, data dan informasi yang 

didapatkan tesebut tentunya dapat dipertanggungjawabkan atas keontetikannya. 

                                                             
14 Lous Gottschalk, Ibid,. 
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3. Interpretasi 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana penulis berusaha merangkaikan 

fakta–fakta yang telah dikritik menjadi suatu keseluruhan yang harmonis dan 

masuk akal. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial sebagai landasan 

untuk merekontruksi proses penyusunan dalam melakukan tahapan Interpretasi.  

Proses penyusunan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

pendekatan. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan 

sosiologis, antropologis, ilmu hukum atau yang dikenal dalam metodologi sejarah 

disebut sebagai sejarah sosial. 

Konteks peristiwa perceraian di Indramayu pada masa pra-kemerdekaan 

hingga saat ini tentunya sangat sesuai dengan pendekatan yang diggunakan seperti 

penjelasan di atas. Adapun tahapan selanjutnya penulis menggunakan “teori 

perubahan sosial” dalam menganalisis terkait perceraian di Indramayu pada tahun 

2001-2014. Karena dalam terjadinya perubahan sosial tidak terlepas dari adanya 

unsur-unsur kebudayaan yang dijalani oleh masyarakat sekitar. Unsur kebudayan 

yang dimaksud yaitu seperti adanya teknologi, perekonomian, hukum, kesenian, 

bahasa, pengetahun, dan juga agama.       

Pada pendekatan teori Gilin dan Gilin terkait perubahan yang terjadi pada 

masyarakat merupakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena 

adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, 

idiologi maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

Para sosiolog menilai bahwa kondisi sosial masyarakat pesisir memiliki 

karakteristik sifat yang keras dan boros, terikat oleh aturan hukum dan agama 
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mengakibatkan aktifitas kehidupan pun mengalami perubahan. Di Indonesia 

maupun di Indramayu yang merupakan mayoritas penduduknya muslim 

menjadikan adanya perubahan dalam hal tindakan perceraian pun telah terjadi. 

Karena ajaran Islam telah mengajarkan adanya hukum untuk melakukan 

perkawinan maupun perceraian bagi setiap hubungan yang terjalin antara seorang 

pria dan wanita. Namun adanya hukum yang berlaku tersebut tentunya mengalami 

perubahan antara hukum Islam maupun hukum pemerintah yang kemudian 

merubah kebiasaan sosial itu sendiri.    

Selo Soemardjan pun mengemukakan pendapat bahwa perubahan pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu dapat mempengaruhi sistem sosial. 

Pengaruh sosial tersebut di dalamnya yaitu seperti nilai-nilai, sikap, dan pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu artinya, perubahan 

lembaga yang kaitannya kepada ruang lingkup sosial tentunya akan mengalami 

perubahan juga kepada masyarakatnya.  

Penelitian sejarah khususnya sejarah sebagai suatu peristiwa yang tertulis 

membutuhkan interpretasi secara menyeluruh dengan data-data yang tersedia. 

Begitupun dalam penelitian sejarah percerain di Indramayu pada tahun 2001-

2014. Mayoritas masyarakat Indramayu yang merupakan muslim tentunya dalam 

ajaran yang disampaikan memiliki aturan untuk menjalani kehidupan bagi setiap 

umatnya. Meskipun pada kepresidenan kedua Indonesia telah dibuat dan disahkan 

aturan baru terkait pernikahan dan perceraian, tidak sedikit aturan baru tersebut 

menyebabkan perubahan pada sosial di Indramayu. Perubahan yang terjadi salah 

satu di antaranya yaitu terkait perceraian di Indramayu.  
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4. Historiografi 

 Pada tahapan akhir penelitian ini adalah tehap historiografi. Tahapan 

Historiografi adalah tahap penulisan atau pelaporan atas proses penelitian yang 

dilaksanakan oleh penulis. Pelaksanaan dalam penulisan sejarah yaitu 

mengedepankan aspek kronologis dari pembahasan yang sedang dilakukan. 

Sehingga dari seluruh rangkaian tersebut berisikian hasil susunan kronologis 

mengenai penelitian yang akan dibahas. 

 Adapun penelitian ini terdiri dari empat BAB. BAB I yaitu membahas 

tentang latar belakang hingga proses penulisan akhir, BAB II difokuskan kepada 

pembahasan mengenai peristiwa perceraian ditinjau dari segi historis maupun 

gambaran umum terkait faktor-faktor tingginya angka perceraian di negara 

belahan dunia maupun di Indonesia, serta gambaran kondisi sosial di Indramayu, 

pada BAB III menjelaskan tentang pokok permasalahan yang sedang diteliti yaitu 

tentang perkembangan perceraian di Indramayu pada tahun 2001-2014 serta 

faktor-faktornya, dan BAB IV merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan serta 

saran dari penulis atas meteri pokok studi penulis. Dengan demikian, susunan 

tersebut merupakan gambaran besar bagi penulis sebagai struktur penulisan untuk 

dijadikan skripsi . 

 


