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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam agama pernikahan mempunyai tujuan jelas dan ketentuan-ketentuan 

yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Dalam Islam mempunyai unsur-

unsur tertentu untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan, di antaranya kehendak 

membahagiakan pasangan, kesetiaan, pemberian diri secara total yang berarti 

bahwa dirinya secara utuh (jiwa raga) diserahkan kepada pasangannya. Suasana 

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang. 

Pernikahan sebagai status atau cara hidup memiliki konsekuensi tertentu pada 

suami istri. Tugas mereka yang pokok adalah sebagai berikut: menyempurnakan 

cinta, kasih sayang, membahagiakan, membentuk persekutuan hidup yang penuh 

cinta, memberikan keturunan dan mendidik anak-anak yang dianugerahkan Tuhan 

kepada mereka. Ikut membangun masyarakat dan ikut mengembangkan umat 

beragama seiman. Tugas itu ada yang menyangkut suami istri itu sendiri, ada yang 

menyangkut anak-anak dan adapula yang menyangkut yang lebih luas. Masyarakat 

modern semakin sadar akan pentingnya cinta dalam perkawinan.  

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai lembaga untuk memperoleh 

keturunan melainkan juga persekutuan hidup pria dan wanita berdasar dan terarah 

pada cinta. Hal itulah yang mendorong suami istri terpanggil untuk menjalankan 

tugas dengan penuh kerukunan dan kesabaran. Mereka juga akan mengalami bahwa
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tugas itu penting terutama demi kepentingan kebahagiaan mereka sendiri. 

Ketenangan, kebahagiaan yang penuh dengan rasa kasih sayang dalam kehidupan 

suami istri perlu dipertahankan sepanjang hayatnya. Dengan demikian muncul 

sebuah keluarga yang dibina sebagai komponen masyarakat sesuai dengan cita-cita. 

Kemudian perlu disadari, perkawinan merupakan pondasi masyarakat dan 

merupakan salah satu kebaikan, tentu saja Islam mengharapkan suami istri agar 

berperilaku baik.  

Bilamana pasangan tersebut ternyata tidak lagi mampu mengembangkan 

tanggung jawab dan menegakkan kehidupan yang berisikan semangat kasih sayang, 

menjaga ketentraman, dan saling memberi dorongan untuk menciptakan 

kebahagiaan, maka dalam situasi seperti ini pasangan suami istri tidak layak lagi 

meneruskan bahtera rumah tangganya. Pada saat ini harus ada jalan keluar yang 

dapat mengobati suasana dan menghindarkan pasangan dari status sosial dan 

ekonomi dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Allah SWT dan Rasul-Nya 

memberi jalan keluar bagi orang yang mengalami kerenggangan kehidupan rumah 

tangga yang tidak mampu menciptakan suasana bahagia yang diidamkan mereka. 

Jalan keluarnya adalah perceraian. Hadi menjelaskan bahwa: 

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh 

suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan 

keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah 

ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua 

belah pihak, baik melalui arbitrator dari kedua belah pihak maupun langkah-

langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-Qur’an dan hadist.1 

                                                           
1 Abdul Hadi, Kuliah Fiqih Munakahat I, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 4 
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Dengan demikian perceraian bukan dimaksudkan untuk menghancurkan 

cita-cita dan kehidupan seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjalin ikatan 

perkawinan, tetapi tidak mampu menciptakan tujuan hakiki dari perkawinan 

tersebut. Justru dengan perkawinan dimaksudkan untuk tetap menghormati dan 

memuliakan lembaga perkawinan sebagai satu-satunya jalan yang bersih dan 

terhormat yang menyatukan dua hati lawan jenis menempuh kehidupan yang lebih 

bahagia dan harmonis.  

Tidak ada sama sekali suami istri yang berharap pernikahan dianggap suci 

(sakral) harus tergores dengan konflik-konflik keluarga. Apalagi sampai 

menyebabkan pertengkaran hebat yang menakutkan, sama sekali tidak ada yang 

menginginkan perkawinan dibina manjadi hancur berantakan. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Segala persoalan orang tua 

dalam hidup berkeluarga akan mempengaruhi anak-anak. Karena apa yang mereka 

rasakan akan tercermin dalam tindakan-tindakan mereka, yaitu segala perilaku yang 

dapat diamati dan diketahui oleh anak. Karena itu wajib bagi orang tua untuk 

membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan petunjuk dari Allah 

SWT dalam menjalankan agama, yaitu menanamkan iman dan keyakinan beragama 

kepada Allah SWT dan Rasul, memberi keteladanan beribadah, latihan dan 

pembiasaan dalam praktek, melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh 

agama Islam. Agar anaknya di kemudian hari menjadi anak yang shaleh, berakhlak mulia, 

berilmu, dan bertaqwa. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at Tahrim ayat 6 

sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.2 

 

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. 

Hampir semua penduduk di dunia ini hidup dalam unit-unit keluarga. Setiap 

individu yang menjalani kehidupan rumah tangga tentunya mengharapkan rumah 

tangga yang bahagia, namun tidak semua kehidupan keluarga berjalan seperti yang 

diharapkan. dalam masyarakat ditemui juga rumah tangga yang diwarnai dengan 

peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan oleh anggota keluarga. Salah satu contoh 

dari peristiwa yang tidak diharapkan ini adalah perceraian. Jumlah perceraian di 

dunia telah meningkat selama beberapa dekade terakhir, khususnya pada era 

industri yang berkembang.  

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa memberikan dampak yang 

mendalam baik kepada pasangan maupun bagi anak. Hal yang sama juga dialami 

oleh anak korban perceraian di Desa Waturai. Perceraian memberikan dampak yang 

negatif pada anak, apalagi jika kedua orang tua tidak memperhatikan kebutuhan 

anaknya. Orang tua yang bercerai juga memaksa anak untuk tinggal dengan salah 

                                                           
2 Departemen Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 

560 
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satu orang tuanya dan berpisah dengan orang tuanya yang lain. Perceraian dapat 

berdampak positif bagi pasangan dan anak jika perceraian merupakan satu-satunya 

jalan untuk memperoleh ketentraman diri, dengan berlangsungnya perceraian maka 

situasi konflik, rasa tidak puas dan perbedaan paham dapat dihindari. Bagi beberapa 

keluarga, perceraian dianggap keputusan yang paling baik untuk mengakhiri rasa 

tertekan, rasa takut, rasa cemas, dan ketidaktenteraman. 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari jasmani dan rohani. Aspek 

jasmaninya harus menepati tugas kejadian manusia sebagai khalifah Allah di bumi, 

yaitu mengolah dan memakmurkan bumi sehingga memperoleh kemakmuran 

material. Aspek rohaninya harus menepati amanat, tujuan kejadian manusia yaitu 

mengabdi kepada Allah SWT. tindakan jasmani dan rohani, pembangunan fisik dan 

mental keduanya harus selaras sebagai pengendali serta perangsang efektifnya ke 

arah ihsan. Dengan demikian manusia hidup di dunia hidup beradab, berbuat adil, 

damai dan kebahagiaan sedangkan di akhirat kelak akan selamat dan sejahtera. 

Firman Allah SWT dalam Q.S. an Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa: 

                        

                 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.3 

 

                                                           
3 Ibid., h. 277 
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Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan di Desa Waturai menemukan 

bahwa:  

Reaksi emosi yang muncul pada orang yang mengalami perceraian adalah 

depresi, kehilangan harga diri, marah dan bingung. Reaksi emosi lainnya yang 

biasanya muncul pada perceraian adalah depresi, yang termanifestasi dalam 

berbagai cara, seperti kurang tidur, lelah, kehilangan harga diri, atau peningkatan 

atau penurunan berat badan.4 

Bagi anak di Desa Waturai perceraian memberikan pengaruh yang cukup 

besar dalam kehidupan mereka. Perceraian juga dapat menimbulkan perasaan 

bersalah pada anak. Walaupun penyebab perceraian bukan disebabkan oleh anak, 

tetapi pertentangan pendapat yang disebabkan oleh anak, membuat anak berpikir 

bahwa ia adalah penyebab perceraian orang tuanya. Pada kasus perceraian yang 

menimpa orang tua Riyadi, penyebab perceraian kedua orang tuanya bukanlah 

Riyadi. Namun karena orang tuanya terkadang berbeda pendapat yang disebabkan 

oleh dirinya, membuat ia berpikir bahwa ia adalah penyebab perceraian orang 

tuanya. 

Hasil pengamatan awal menemukan bahwa terdapat 18 anak korban 

perceraian orang tua yang merasa bingung dengan perceraian kedua orang tuanya. 

Anak merasa bahwa perpisahan kedua orangtuanya disebabkan oleh dirinya. Hal ini 

sebagaimana penuturan salah seorang anak korban perceraian sebagai berikut: 

Saya merasa perceraian kedua orang tua saya disebabkan oleh kesalapahaman 

yang sering terjadi karena saya. Ayah saya saya sangat jarang memarahi saya, 

sementara ibu saya sering memarahi saya jika melakukan sesuatu yang tidak 

sesuai keinginanya, misalnya terlalu sering bermain dan pulang malam. Ayah 

                                                           
4 Sutomo, Tokoh Masyarakat Desa Waturai, wawancara, Senin 8 Mei 2017 
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mendukung saya bermain dengan teman-teman, sementara ibu ingin saya tinggal 

di rumah saja.5 

 Anak juga dapat menjadi bingung dengan perpisahan orangtuanya. Hal ini 

disebabkan anak masih belum memiliki pola pikir yang matang yang dapat 

memahami apa yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Hal ini sebagai mana 

yang dialami oleh Farida yang menyatakan bahwa: 

Dulu orang tua saya tinggal bersama-sama, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ayah 

jadi jarang pulang bahkan sudah tidak pernah lagi datang melihat saya. Ibu juga 

sudah tidak pernah mengajak saya pergi ke rumah nenek padahal ayah tinggal di 

sana.6 

Oleh karena itu sebagai pelampiasan anak menyalahkan dirinya sendiri atas 

apa yang terjadi pada kedua orang tuanya. Selain itu anak juga belum mampu 

memahami mengapa orang tuanya bercerai, sehingga menimbulkan kebingungan 

dalam diri anak. dampak perceraian membuat anak merasa bersalah dan bingung 

mengenai apa yang terjadi, sehingga ia jadi lebih pendiam dan merasa bersalah 

bertanya-tanya mengapa kedua orang tuanya harus berpisah. Terdapat beban yang 

harus dihadapi oleh anak yang menjadi korban perceraian. Berdasarkan 

problematika di atas, maka penulis tertarik untuk  melakukan suatu penelitian 

dengan judul Dampak Psikologi Anak terhadap Perceraian Orang Tuanya 

Perspektif Hukum Islam. 

 

 

 

                                                           
5 Didi Riyadi, Anak Korban Perceraian, wawancara, Selasa 29 Agustus 2017 
6 Farida, Anak Korban Perceraian, wawancara, Selasa 29 Agustus 2017 
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B. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan perolehan, 

pengkajian, dan penyajian data,  maka fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Dampak perceraian terhadap psikologi anak ditinjau dari hukum Islam. 

2. Kondisi psikologi anak korban perceraian di Desa Waturai. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang,  dan batasan  penelitian di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana dampak perceraian terhadap psikologi anak ditinjau dari hukum 

Islam? 

2. Bagaimana kondisi psikologi anak terhadap perceraian di Desa Waturai? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dampak perceraian terhadap psikologi anak ditinjau dari 

hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui kondisi psikologi anak terhadap perceraian di Desa 

Waturai. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah : 
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1. Bagi orang tua, Agar orang tua dapat berpikir secarah jernih sebelum 

melakukan perceraian dengan mempertimbangkan aspek psikologi anak-

anaknya 

2. Bagi anak, Agar anak dapat menerima perceraian orang tuanya dengan 

sabar dan tabah serta dapat melanjutkan cita-citanya serta tidak melakukan 

hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan melakukan hal-hal yang 

positif dalam kehidupanya. 

3. Bagi masyarakat, Agar dapat memahami kondisi psikologis yang dialami 

oleh anak dan orang tuanya yang bercerai, sehingga dapat memberikan 

bantuan sesuai kemampuannya. 

F. Definisi Operasional 

Demi menghindari persepsi yang keliru mengenai peleitian ini, maka penuli 

merasa perlu untuk menjelaskan maksud dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dampak adalah pengaruh atau perubahan psikologis yang terjadi pada anak 

sebagai akibat dari perceraian yang terjadi pada orang tuanya 7 

2. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya 

hubungan suami dan istri dalam suatu keluarga.8 

3. Anak adalah keturunan yang dihasilkan dalam suatu pernikahan yang 

berada pada rentang usia 8 sampai dengan 18 tahun.9 

                                                           
7 Soemanto, Wasty. Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1990. 
8 Syaifuddin, Muhammad, dkk, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 
9 Talib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Penerbit UI, 1986. 
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