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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

 

A. Kajian Relevan 

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan 

untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti 

melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang 

dibahas dan spesifikasi kajiannya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Reski Yulina Widiastuti, 2015. Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial 

dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

Perceraian orang tua dikarenakan masalah ekonomi, perbedaan status sosial, 

tidak mendapat restu, perselingkuhan, KDRT, dan menikah terlalu dini, (2) 

Pengasuhan anak pascaperceraian dibantu oleh kerabat dekat atau pembantu 

ketika orang tua bekerja, (3) Perkembangan sosial dan emosional anak 

menunjukkan lebih banyak perkembangan positif daripada yang negatif (4) 

Peran orang tua dengan mencukupi kebutuhan fisik dan psikis anak, memberikan 

pengertian, bekerjasama dalam mengasuh anak, berkonsultasi dengan para ahli, 

melatih anak untuk berbagi cerita, memberikan informasi pada guru, dan 

menindaklanjuti kegiatan anak di sekolah, (5) Guru berperan dengan melakukan 

pendekatan, memberi nasehat, reward, memberi tugas sesuai dengan 

kemampuan anak, memberi kegiatan yang menarik, menjaga kondisi psikologis 
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anak, dan bebagi informasi kepada orang tua.10 

2. Didik Priyana, 2011. Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan 

Ekonomis Anak (Studi pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec. 

Sumber Kab. Rembang). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu mengenai faktor 

yang melatar belakangi perceraian di desa Logede Kecamatan Sumber sebagian 

besar di sebabkan oleh faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor 

perselisihan. Dari 7 responden, 3 responden mengatakan faktor perceraiannya 

disebabkan karena faktor ekonomi, 2 responden mengatakan faktor penyebab 

perceraian karena perselingkuhan dan 2 responden mengatakan faktor perceraian 

karena faktor perselisihan. Perceraian tersebut ternyata membawa dampak 

terhadap psikologis anak seperti perubahan sikap dan perilaku anak. Anak 

tersebut sering marah, malu, minder dan lain sebagainya. Tetapi perubahan 

tersebut tidak selalu berasal dari perceraian orang tuannya tetapi, sebelum 

perceraian mereka sudah mengalami perubahan. Dalam hal kebutuhan hidup 

anak tersebut mengalami kesulitan. Karena biaya hidup yang biasanya 

ditanggung dua orang sekarang beralih menjadi satu orang saja. Dalam hal 

pendidikannya anak juga mengalami kesulitan, karena anak yang biasanya 

belajar selalu didorong, diarahkan, disemangati oleh kedua orang tuanya 

                                                           
10 Reski Yulina Widiastuti, Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial dan Emosional 

Anak Usia 5-6 Tahun, Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, h. 76 
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sekarang tidak ada yang menyemangati sebab orang tuanya sibuk bekerja. 

Akibatnya anak akan menjadi malas belajar.11 

3. M. Yusuf, MY., 2014. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah 

Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan 

rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. 

Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan 

dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh 

terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut di atas.12 

Penelitian yang dilakukan di atas identik dengan judul yang diteliti oleh 

penulis. Namun demikian tidak berarti penulis melakukan duplikasi terhadap 

penelitian sebelumnya. Penelitian yang disebutkan di atas hanya memiliki 

keidentikan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni membahas tentang 

perceraian dan psikologi anak. Adapun aspek lain memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebab penelitian/ latar belakang, kajian 

teori, lokasi dan waktu penelitian berbeda satu sama lain, serta populasi dan sampel.  

 

 

                                                           
11 Didik Priyana, Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak (Studi 

pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang), (Skripsi: Universitas 

Negeri Semarang, 2011) 
12 M. Yusuf, MY., Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak, Jurnal Al-Bayan / Vol. 20, 

No. 29, Januari - Juni 2014, h. 33 
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B. Deskripsi Perceraian 

1. Pengertian 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 berlaki-bini (suami 

istri).13 Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang 

memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian, dan atas putusan pengadilan.14 

 Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang 

mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini 

(suam istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas. 

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif 

tentang perceraian menunjukkan adanya:  

a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus 

hubungan perkawinan diantara mereka; 

b. 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 Kuasa; 

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

Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185. 
14 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38 
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c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya 

hubungan perkawinan antara suami istri.15  

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.16 Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang 

Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan 

dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang 

menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama 

yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 39 UU Perkawinan terdiri 

dari 3 ayat dengan rumusan: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;  

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;  

c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri.  

                                                           
15 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16. 
16 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 103 
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Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak 

diatur dalam fiqh mazhab apa pun, dengan pertimbangan bahwa perceraian 

khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat 

menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi 

tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu 

sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak 

perlu diatur oleh ketentuan publik.17 

2. Dasar Hukum Perceraian 

Islam mensyariatkan agar perkwainan itu dilaksanakan selama-lamanya, 

diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan 

perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk 

melepaskan hawa nafsu saja.18 Syari’at yang dibangun Islam di atas dalam 

kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan 

kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami 

isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya 

dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan 

seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri 

                                                           
17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 228 
18 Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Bulan 

Bintang, 1993), h. 157 
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baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan 

kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.  

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, 

rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan 

suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti 

itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan 

pada al-Qur’an dan al-Hadits.  

a. Dasar Al-Qur’an perceraian Q.S. an Nisa [4] ayat 130 sebagai berikut: 

                     

Terjemahnya: 

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-

masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) 

lagi maha bijaksana.19 

 

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai 

alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada 

masing-masing keduanya (suami istri).Walaupun pasangan suami istri sudah di akhiri 

dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah 

pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan bain kubro, 

sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 229 sebagai berikut : 

                                                           
19 Departemen Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 99 
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Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil 

kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 

keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu 

khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah 

orang-orang yang zalim.20 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk 

oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga 

kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali si 

isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Sebagaimana firman 

Allah dalam surat al-Thalaq [65] ayat 1: 

                                                           
20 Ibid., h. 36 
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Terjemahnya: 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 

dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 

hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu 

hal yang baru.21 

Ayat di atas menjelaskan ketentuan waktu mentalak yaitu ketika si isteri 

dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak suni.  

b. Al Hadits 

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Katanya, “Sesungguhnya dia telah 

menceraiakn isterinya dalam keadaan haid, kasus itu terjadi pada zaman Rasulullah 

S.a.w., kemudian masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Khattab kepada rasulullah 

s.a.w., lalu berliau bersabda “Perintahkan supaya dia rujuk (kembali kepada isterinya, 

kemudian menahannya sampai isterinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, 

                                                           
21 Ibid., h. 558 
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kemudian apabila ia mau, dia dapat menahannya atau menceraikannya, asal dia 

mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia 

lagi Maha Agung bagi wanita yang diceraikan”.22 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 hanya 

mengatur perceraian secara umum yaitu pada pasal 38 tentang sebab-sebab putusanya 

perkawinan, pasal 39 jo pasal 14- 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang tata 

cara perceraian, dan pasal 41 mengatur tentang akibat putusnya perceraian. 

Sedangkan Perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam undang undang Nomor 

1 Tahun 1974 pasal 38 – 44, PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 – 36, dan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 148. 

3. Alasan Perceraian 

Setiap pasangan pada mulanya mengharapkan sebuah rumah tangga yang 

ideal, abadi namun harapan itu kadangkala tidak dapat terealisasi, dan diakhiri dengan 

perceraian. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian. Dari faktor-

faktor tersebut dapat dijadikan alasan bagi mereka untuk mengajukan perceraian ke 

Pengadilan Agama, karena dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak 

dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.23 Adapun alasan-alasan yang dapat 

                                                           
22 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab at-Thalaq, Bab Sunnah Talak, (Beirut: Dar Al-Fikr, 

t.th), h. 268 
23 Undang-undang Perkawinan, (Surabaya: Penerbit Artha Perkasa Nusantara, t.th), h. 55 
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dijadikan dasar untuk bercerai telah dirinci secara limitatif dalam menjelaskan pasal 

39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yang terdiri dari:  

 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya dan sukar disembuhkan. Pengertian zina pada alasan perceraian ini, 

adalah zina menurut konsep agama. Pengertian pemabuk, pemadat, dan penjudi 

ditafsirkan oleh hakim; 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 

tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemauannya. Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut pada alasan perceraian ini, adalah 

untuk menciptakan kepastian hukum. Kata ” berturut-turut” berarti kepergian salah 

satu pihak tersebut harus penuh 2 (dua) tahun lamanya dan selam waktu itu yang 

bersangkutan tidak pernah kembali. Rasio dari ketentuan ini adalah untuk 

melindungi kepentingan pihak yang ditinggalkan. Maksud ”hal lain diluar 

kemampuannya”  pada  alasan  perceraian  ini,  maka  Hakim  yang 

menentukannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. “Hukuman lima tahun atau 

hukuman yang lebih berat” maksudnya adalah hukuman yang sudah mempunyai 

kekuatan tetap setelah Perkawinan berlangsung. Penghukuman dengan hukuman 

penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh Hakim Pidana setelah perkawinan 

dilangsungkan. Penentuan lima tahun dianggap cukup mentukan apakah 
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perkawinan para pihak hendak diteruskan atau diakhiri; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain. Kekejaman atau penganiayaan yang 

dikaitkan membahayakan terhadap pihak lain bukan jasmani namun juga jiwa para 

pihak. Sebaiknya ada visum dari dokter atau keterangan saksi ahli hukum kejiwaan 

untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan 

kekejaman atau penganiayaan dan pihak lain yang diperlukan dengan kejam dan 

dianiaya. Selain itu juga perlu di dengar keterangan dari orang yang melihat dan 

atau mendengar secara langsung kekejaman dan penganiayaan itu dilakukan. 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan 

penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayan berat 

itu sendiri, sehingga hakimlah yang harus menafsirkan; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.Tujuan dari alasan 

perceraian ini adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala 

kepentingan dari salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang menimpa 

pihak lain. Ciri utama dari cacat badan atau penyakit berat ini adalah harus yang 

menyebabkan si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami atau istri. Apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak mendapat cacat 

badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah 

satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian. Gugatan perceraian 

diajukan kepada Pengadilan. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 
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Perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan 

cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini hakimlah yang menentukan secara pasti 

terhadap semua keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana 

yang dimaksud dalam alasan perceraian tersebut; 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Perselisihan dan 

pertengkaran antara suami istri yang mengakibatkan suami istri tersebut tidak 

dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini merupakan 

persoalan yang bersifat relatif karena hakimlah yang menilai dan menetapkan 

dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana sudah 

disebutkan diatas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami istri 

maka sudah sewajarnya para pihak memutuskan jalan untuk bercerai berdasarkan 

alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas.24  

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 selain secara lengkap 

memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, dan ada alasan lain yang 

ditambahkan yaitu:  

a. Suami melanggar ta’lik talak.  

                                                           
24 Ibid., h. 33 
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b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah 

tangga.25  

Ta’lik talak adalah hal- hal atau syarat syarat yang diperjanjikan itu, yang 

apabila terlanggar oleh si suami terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk 

talak oleh pihak si istri kalau dia menghendaki demikian itu.26 Mengenai isi dari ta,lik 

talak adalah sebagai berikut: Sesudah akad nikah, saya …. bin … berjanji dengan 

sesungguh hati. bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, 

dan akan saya pergauli istri saya bernama … binti … dengan baik (muasyarah bi al-

ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam.  

Selanjutnya saya mengucapkan sighot taklik talak atas isri saya sebagai 

berikut Sewaktu waktu saya:  

a. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut turut 

b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,  

c. Atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya itu,  

d. Atau saya membiarkan (tidak memperdilikan )istri saya itu enam bulan lamanya.  

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada pengadilan 

agama, atau petugas yang di beri hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya 

dibenarkan serta di terima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu 

membayar uang sebesar 1.000, (seribu rupiah )sebagai iwadl (pengganti ) kepada 

                                                           
25 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 111 
26 Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), h. 106 



24 
 

 

saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya kepada pengadilan atau petugas tersebut 

tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian 

memberikannya untuk ibadah sosial.27  

Tambahan kedua alasan ini sangat tepat apabila dihubungkan dengan konteks 

perceraian ditinjau dari hukum Islam, penambahan ini tidak berlebihan dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan pasal 1 Tahun 1974 juga pasal 14 PP No. 9 Tahun 

1975. Alasan-alasan cerai yang disebut di atas bukan bersifat kumulatif, namun 

bersifat alternatif, pemohon dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta 

yang mengenainya dalam kangkreto. Sekiranya pemohon mengajukan alasan yang 

komulatif tidak dilarang, dan jika demikian halnya tidak wajib bagi pemohon untuk 

membuktikan setiap alasan, salah satu alasan saja dapat dibuktikan, sudah cukup 

menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan.28 Lain halnya dalam 

fiqih Islam, perceraian dapat di lakukan walaupun tanpa adanya sebab yang mendasar 

antara kedua belah pihak yang berperkara (suami istri). asalkan salah satu pihak 

bersikeras untuk bercerai. 

 

 

 

                                                           
27 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 155-

156. 
28 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 

tahun 1989, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), h. 233 



25 
 

 

C. Deskripsi Psikologi Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak adalah seorang individu yang belum mencapai tingkat kedewasaan. 

Seorang anak juga disebut dengan seseorang individu diantara kelahiran dan masa 

pubertas atau seorang individu diantara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) 

dan masa pubertas.29 John Lock yang dikutip Sobur menjelaskan anak adalah pribadi 

yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari 

lingkungan. Sedangkan Sobur mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai 

pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala 

keterbatasan. Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang 

membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain 

itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi 

anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik 

dalam kehidupan bersama.30 

Anak merupakan keturunan dari status pernikahan pihak keluarga yang 

disatukan oleh sttus ikatan pernikahan dan merupakan pemersatu ayah dan ibu. Anak 

adalah seorang yang masih muda dan berada di bawah usia yang masih belum 

mengalami perkembangan fisik sepenuhnya, dimana hal tersebut termasuk dari aspek 

metal seperti tanggungjawab, kedewasaan, cara berfikir dan sebagainya. Seorang 

                                                           
29 C. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 83  
30 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 30 
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anak belum memilii spesialisasi dalam suatu hal tertentu, hal tersebut juga didukung 

oleh fisik yang belum berkembang secara total. 

 Dalam proses proses perkembangan manusia, dijumpai beberapa tahapan atau 

fase dalam perkembangan, antara fase yang satu dengan fase yang lain selalu 

berhubungan dan mempengaruhi serta memiliki ciri-ciri yang relatif sama pada setiap 

anak. Disamping itu juga perkembangan manusia tersebut tidak lepas dari proses 

pertumbuhan, keduanya akan selalu berkaitan. Apabila pertumbuhan sel-sel otak anak 

semakin bertambah maka kemampuan intelektualnya juga akan berkembang. Proses 

perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, melainkan 

juga pada perkembangan psikis. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

anak merupakan makluk sosal yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan 

tempat bagi perkembangannya. Selain itu juga anak juga memiliki perasaan, pikiran 

dan kehendak yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta 

struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak. 

Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya.  

Banyak perbedaan baik diantara tokoh psikologi maupun undang yang 

berlaku di Indonesia mengenai batasan usia anak. Dibawah ini akan dijelaskan baik 

dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun dari 

tokoh-tokoh psikologi mengenai batasan usia anak.  
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a. Batasan usia menurut undang-undang pengadilan anak  

Sebenarnya tidak ada batasan yang jelas mengenai usia anak-anak. Begitu 

banyak pandangan dan pendapat yang berbeda-beda mengenai batasan usia anak. Di 

Indonesia penentuan batas anak tidak terdapat keseragaman. Penentuannya 

tergantung pada masalah yang ada kaitannya antara subyek dengan kasus yang 

bersangkutan. Dalam hal ini, subyek adalah anak yang melakukan tindakan criminal 

maka batasan usia anakpun harus dilihat dari sudut pandang menurut undang-undang 

mengenai kenakalan anak ( Undang-undang Pengadilan Anak ) menurut pasal 4 

Undang – undang No. 3 Tahun 1997, batasan usia anak yang melakukan tindakan 

kriminal dan yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi 

belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Adapun latar belakang 

pembentuk undang-undang menentukan batas umur minimum dan maksimum yaitu 

dikarenakan pada umur tersebut secara psikologis anak dapat dianggap sudah 

mempunyai rasa tanggungjawab. Selain itu, terdapat berbagai undang-undang yang 

mempunyai batasan sendiri mengenai anak yakni:  

1) KUHP Pasal 30 : belum dewasa berarti dibawah 21 tahun atau belum kawin.  

2) UU Perkawinan Pasal 47 ayat 1 : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya 

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  
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3) UU Administrasi Kependudukan Pasal 63 ayat 1: Penduduk warga Indonesia dan 

orang asing yang memiliki izin tinggal yang telah berumur 17 tahun atau telah 

kawin wajib memiliki ISTP.  

4) UU Penyelenggaraan Pemilu Pasal 1 ayat 8 : Pemilih adalah penduduk yang 

berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah kawin.  

5) UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 : anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

6) UU Kesejahtreaan Anak Pasal 1 ayat 2 : anak adalah seorang yang elum mencapai 

umur 21 tahun dan belum pernah kawin.31 

b. Batasan usia anak menurut psikologi anak  

Apabila dilihat dari sudut pandang menurut undang-undang bahwa yang 

dikatakan anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 

tahun lain pula halnya dengan apabila dilihat dari sudut pandang menurut psikologi 

anak tersebut. Secara teoritis beberapa tokoh psikologi mengemukakan tentang 

batasan usia remaja tetapi dari sebanyak tokoh yang mengemukakan tidak dapat 

menjelaskan secara pasti tentang batasan usia remaja karena masa remaja adalah 

masa peralihan. Masa anak dibedakan menjadi dua tahapan yakni:  

1) Usia 7 – 12 tahun adalah periode abstrak dimana anak mulai mampu menilai 

perbuatan manusia atas dasar konsepsi baik dan buruk atau dengan kata lain ia 

telah mampu menabtraksikan nilai-nilai kehidupan. 

                                                           
31 Imam Bawani,  Ilmu Jiwa Perkembangan dalam Konteks Pendidikan Islam, (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1990), h. 32-34 
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2) Usia 12 – 18 tahun adalah periode penemuan diri dan kepekaan sosial saat seorang 

anak telah menyadari keberadaanya ditengah masyarakat.32 

 

2. Perkembangan Psikologi Anak 

Perkembangan tidak dapat dipisahkan daari pertumbuhan. Pertumbuhan 

sesuatu materi jasmaniah dapat menumbuhkan fungsi dan bahkan perubahan fungsi 

pada materi jasmanish itu. Perubahan fungsi jasmaniah dapat menghasilkan 

kematangan atas fungsi itu. Kematangan fungsi-fungsi jasmaniah sangat 

mempenaruhi perubahan pada fungsi-fungsi kejiwaan. Itulah sebabnya mengapa 

perkembangan tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan. 

Ada beberapa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. 

Pertumbuhan lebih banyak berkenaan dengan aspek-aspek jasmaniah atau fisik, 

sedang perkembangan berkenaan dengan aspek-aspek psikis atau rohaniah. 

Pertumbuhan menunjukkan perubahan secara kuantitas, yaitu penambahan ukuran 

besar, tinggi ataupun berat, sedang perkembangan berkenaan dengan peningkatan 

kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi.33 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan berkenaan dengan penyempurnaan struktur, sedang 

perkembangan dengan penyempurnaan fungsi. 

                                                           
32 Ibid., h. 35 
33 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 111 
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Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini bersifat 

kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi 

fungsional. Dari uraian ini, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan 

kualitatif dari pada fungsi-fungsi. Baik pada pertumbuhan maupun perkembangan 

berhubungan pula dengan kematangan, yang merupakan masa yang terbaik bagi 

berfungsinya atau berkembangnya aspek-aspek kepribadian tertentu.34 Misalnya usia 

satu tahun merupakan masa kematangan bagi bayi untuk berjalan, usia enam tahun 

bagi kemampuan membaca, menulis dan berhitung. 

Perubahan suatu fungsi adalah disebabkan oleh adanya proses pertumbuhan 

material yang memungkinkan adanya fungsi itu, disamping itu disebabkan pula 

perubahan tingkah laku hasil belajar. Dengan demikian bisa dirumuskan pengertian 

perkembangan adalah “perubahan kualitatif dari pada setiap fungsi kepribadian akibat 

dari pertumbuhan dan belajar”.35 Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh 

Muhibbin Syah yang mendefinisikan perkembangan sebagai proses perubahan 

kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmaniah, bukan organ-organ 

jasmaniahnya itu sendiri.36 Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu 

terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organorgan fisik. 

Perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. Sementara 

                                                           
34 Ibid., h. 112 
35 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1990), h. 54. 
36 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11 
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itu, pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik 

(maturation). Artinya orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas 

pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan. 

Fungsi-fungsi kepribadian manusia berhubungan dengan aspek jasmaniah dan 

aspek kejiwaan. Fungsi-fungsi kepribadian yang jasmaniah diantaranya adalah: 

a. Fungsi motorik pada bagian-bagian tumbuh. 

b. Fungsi sensorik pada alat-alat indera. 

c. Fungsi neurotik pada sistem syaraf. 

d. Fungsi seksual pada bagian-bagian tumbuh yang erotis. 

e. Fungsi pernafasan pada organ pernafasan. 

f. Fungsi peredaran darah pada jantung dan urat-urat nadi. 

g. Fungsi pencernaan makanan pada alat pencernaan. 

Sedangkan fungsi-fungsi kepribadian yang bersifat kejiwaan misalnya: 

a. Fungsi perhatian. 

b. Fungsi pengamatan. 

c. Fungsi tanggapan. 

d. Fungsi ingatan. 

e. Fungsi fantasi. 

f. Fungsi pikiran. 

g. Fungsi perasaan. 
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h. Fungsi kemauan.37 

Setiap fungsi yang disebutkan di atas, baik yang jasmaniah maupun yang 

kejiwaan, dapat mengalami perubahan. Perubahan pada fungsi-fungsi tersebut tidak 

secara kuantitatif, melainkan lebih bersifat kualitatif. Perubahan yang kualitatif tidak 

dapat dikatakan sebagai pertumbuhan, melainkan sebagai perkembangan. Oleh 

karena perkembangan menyangkut berbagai fungsi, baik jasmaniah maupun rohaniah, 

maka akan salah apabila kita beranggapan bahwa perkembangan adalah semata-mata 

sebagai perubahan atau proses psikologis. 

Seperti halnya pertumbuhan yang terjadi dengan hukum-hukum tertentu, 

demikian pula perkembangan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dengan 

hukum-hukum tertentu pula. Hukum perkembangan diantaranya adalah: 

a. Perkembangan adalah kualitatif 

Perkembangan tidak mengenai materi, melainkan mengenai fungsi. Perubahan 

fungsi tidak terjadi secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif. Dengan demikian 

perkembangan itu adalah kualitatif. 

b. Perkembangan sangat dipengaruhi oleh proses dan hasil belajar  

Berbagai bukti menunjukkan bahwa ciri perkembangan fisik dan mental 

sebagian berasal dari proses kematangan intrinsik dan sebagian berasal dari latihan 

                                                           
37 Wasty Soemanto, op. cit., h. 55. 
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dan usaha individu.38 Belajar merupakan kegiatan yang dinamis, oleh karena itu wajar 

bahwa pengatahuan, keterampilan dan sikap seseorang menjadi berkembang setelah 

belajar. Perkembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang ini akan 

menentukan tingkat kedewasaan. Tingkat-tingkat kedewasaan seseorang merupakan 

indikator penting bagi perkembangan orang, baik secara jasmaniah maupun kejiwaan. 

c. Usia mempengaruhi perkembangan 

Beberapa anak berkembang dengan lancar bertahap dan langkah demi 

langkah, sedangkan yang lain bergerak dengan melonjak. Beberapa diantaranya 

menunjukkan sedikit penyimpangan. Oleh karena itu semua anak tidak mencapai titik 

perkembangan yang sama pada usia yang sama. Dengan bertambahnya usia, maka 

perkembangan dan pertumbuhan seseorang berlangsung terus menuju kepada tingkat 

kematangan-kematangan tertentu pada fungsi-fungsi jasmaniah. Kematangan fungsi 

jasmaniah dapat mempercepat proses perkembangan, baik pada fungsi jasmaniah itu 

sendiri maupun pada fungsi kejiwaan. 

d. Masing-masing individu mempunyai tempo perkembangan yang berbedabeda. 

Dalam keadaan normal, perkembangan seseorang berlangsung dalam tempo 

tertentu yang tidak mesti sama jika dibandingkan dengan tempo perkembangan orang 

                                                           
38 Elisabeth B. Hurlock, Child Development, terj. Meitasari Candrasa dan Muslimah Zarkasih, 

(Jakarta: Erlangga, 2007), h. 28 
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lain. Tergantung tingkat faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara internal 

maupun eksternal.39 

e. Dalam keseluruhan periode perkembangan, setiap perkembangan individu 

mengikuti pola umum yang sama. 

Setiap individu berkembang dengan mengikuti pola umum yang sama. Ini 

dikarenakan masing-masing individu memiliki material serta fungsi-fungsi yang sama 

untuk bertumbuh. Perubahan sifat-sifat genes terjadi secara berkesinambungan dan 

teratur meskipun terdapat pengaruh lingkungan yang menyebabkan perbedaan 

perkembangan, namun pola umum perkembangan tetap sama.40 

f. Perkembangan dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan 

Setiap fenomena atau gejala perkembangan anak merupakan produk dari 

kerjasama dan pengaruh timbal balik antara potensi hereditas dengan faktor 

lingkungan.41 Faktor hereditas dan lingkungan sama-sama penting bagi 

perkembangan individu. Hereditas menumbuhkan fungsifungsi dan kapasitas, 

sedangkan pendidikan dan pengaruh lingkungan lainnya mengembangkan fungsi-

fungsi dan kapasitas. Baik rangsangan hereditas dan rangsangan lingkungan 

berinteraksi saling mempengaruhi untuk menimbulkan proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Hal ini mengharuskan pendidik untuk melakukan usaha-usaha:42 

                                                           
39 Wasti Sumanto, op.cit, h. 56 
40 Ibid. 
41 Kartono Kartini, Psikologi Anak, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 21 
42 Wasti Sumanto, op.cit., h. 58 
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1) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

2) Memotivasi kegiatan anak untuk belajar, dan 

3) Membimbing perkembangan anak kearah perkembangan optimal 

g. Perkembangan yang lambat dapat dipercepat 

Lambatnya perkembangan pribadi anak yang diakibatkan oleh penyakit, 

tekanan batin keputusasaan dan kurangnya perhatian dari lingkungan dapat 

dipercepat, melalui sikap pro aktif dari orang tua yang dedaktis, penciptaan 

lingkungan yang kondusif, serta memotivasi belajar anak untuk mengembangkan 

bakat dan potensi yang dimiliki anak. 

h. Perkembangan meliputi proses individuasi dan integrasi 

Meskipun tingkah laku individu pada mulanya bersifat umum, namun dengan 

majunya pertumbuhan terjadilah perkembangan masingmasing fungsi yang tidak 

bersamaan. Dalam pola umum pertumbuhan fisiknya, muncullah fungsi 

menggunakan sebelah tangannya tanpa dibarengi dengan penggunaan tangan yang 

sebelahnya lagi. Gerakan tangan yang masih global itu kemudian disusul dengan 

gerakan otot balik pada tangan dan jari untuk dapat memegang sesuatu benda. Dan 

akhirnya berkembanglah kecakapan sensoris-motorik seperti menulis dan memetik 

senar gitar. Ini merupakan proses individuasi dengan jalan mendefinisikan gerakan-

gerakan khusus secara berangsur-angsur dari pola gerak global atau umum. 

Perkembangan juga merupakan proses integrasi. Perkembagan pribadi terjadi 

dari kondisi sederhana menuju kondisi yang semakin kompleks. Kecakapan-
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kecakapan yang bersifat kompleks berkembang melalui koordinasi dan integrasi dari 

fungsi-fungsi yang lebih sederhana dan kecil-kecil. Kenyataan ini menghendaki agar 

pendidikan mampu membimbing anak sehingga anak dapat mengungkap potensi-

potensi yang dimiliki secara totalitas 

Para ahli psikologi perkembangan pada umunya membagi periodisasi 

perkembangan didasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga hal 

antara lain; periodisasi berdasarkan biologis, periodisasi berdasarkan psikologis dan 

periodisasi berdasarka dedaktis.43 

a. Periodisasi berdasarkan perubahan biologis 

Periodisasi ini bisa dilihat dari pembagian yang dilakukan Aristoteles yang 

menggambarkan perkembangan anak sejak lahir sampai mencapai dewasa dalam tiga 

periode, sebagai berikut: 

1) Fase kecil (0 sampai 7 tahun: masa bermain) 

2) Fase anak sekolah (7 sampai 14 tahun: masa anak sekolah rendah) 

3) Fase remaja (14 sampai 21 tahun: masa peralihan) 

Adapun hal yang dijadikan dasar Aristoteles dalam pembagian perkembangan 

adalah dengan memperhatikan gejala pertumbuhan jasmani: antara fase pertama dan 

fase kedua dibatasi dengan pergantian gigi, antara fase kedua dan ketiga ditandai 

dengan bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. 

                                                           
43 Akyas Azhari, Psikologi Umum dan Perkembangan, (Bandung: Teraju Mizan Publika, 2004), 

h. 173. 
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b. Periodisasi berdasarkan psikologis 

Tokoh yang menggunakan periodisasi ini adalah Oswald Kroch. Gejala 

psikologis yang dijadikan dasar pembagiannya adalah masa-masa kegoncangan. 

Menurut Kroch, kegoncangan yang ia istilahkan dengan trotz, dialami manusia 

selama dua kali, yakni;  

1) pada tahun ketiga, keempat kadang-kadang permulaan tehun kelima, dan 

2) pada permulaan masa pubertas. 

c. Periodisasi berdasarkan dedaktis 

Dasar dedaktis yang dipergunakan dalam pembagian masa perkembangan ini 

adalah berhubungan dengan masalah materi apa yang harus diberikan dan bagaimana 

mengajarkan materi itu kepada anak. Tokoh pencetus pembagian periode ini adalah 

John Amos Comenius yang terkenal konsepsinya mengenai bermacam-macam 

sekolah yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Secara singkat periodesasi 

yang dibuat Comenius antara lain sebagai berikut:44 

1) Masa sekolah ibu, (untuk anak usia 0 sampai 6 tahun) 

2) Masa sekolah bahasa ibu (untuk anak usia 6 sampai 12 tahun) 

3) Masa sekolah bahasa latin, (untuk anak usia 12 sampai 18 tahun) 

4) Masa sekolah tinggi, (untuk anak usia 18 sampai 24 tahun) 

                                                           
44 Kartini Kartono, op. cit., h. 34-35 
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Jalaluddin juga membagi perkembangan kedalam beberapa tahap sekaligus 

menerangkan bimbingan apa yang harus diberikan yang mengacu pada pernyataan-

pernyataan Rasullullah.45 

a. Anak usia 0-7 tahun 

Pada tahun pertama perkembangannya bayi masih sangat tergantung pada 

lingkungannya,kemampuan yang dimiliki masih terbatas pada gerak-gerak, menangis. 

Usia setahun secara berangsur dapat mengucapkan kalimat satu kata, 300 kata dalam 

usia 2 tahun, sekitar usia 4-5 tahun dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat 

egosentris, dan usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosialnya kemudian usia 7 tahun anak 

mulai tumbuh dorongan untuk belajar. Dalam membentuk diri anak pada usia ini 

menurut Rasulullah adalah dengan cara belajar sambil bermain karena dinilai sejalan 

dengan tingakt perkembangan usia ini. 

b. Anak usia 7-14 tahun 

Pada tahap ini perkembangan yang tampak adalah pada perkembangan 

intelektual, perasaan, bahasa, minat, sosial, dan lainnya sehingga rasullullah 

menyatakan bahwa bimbingan dititik beratkan pada pembentukan disiplin dan moral 

(Addibhu). Sebagai langkah awal yang dinilai efektif dalam pembentukan disiplin 

pada usia ini adalah shalat, puasa dibulan Ramadhan, mengaji, dan lain sebagainya. 

 

                                                           
45 Jalaluddin, Mempersiapkan Anak Saleh (Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasul Allah 

SAW), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 117-137 
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c. Anak usia 14-21 tahun 

Pada usia ini anak mulai menginjak usia remaja yang memiliki rentang masa 

dari usia 14/15 tahun hingga usia 21/22 tahun. Pada usia ini anak berada pada masa 

transisi sehingga menyebabkan anak menjadi bengal, perkataan-perkataan kasar 

menjadi perkataan harian sehingga dengan sikap emosional ini mendorong anak 

untuk bersikap keras dan mereka dihadapkan pada masa krisis kedua yaitu masa 

pancaroba yaitu masa peralihan dari kanak-kanak ke masa pubertas. Dalam kaitannya 

dengan kehidupan beragama, gejolak batin seperti itu akan menimbulkan konflik. 

Pada tingkat tertentu tak jarangkonflik batin menjurus pada keraguan terhadap 

keyakinan yang dianutnya, dan puncaknya akan berakibat pada terjadinya konversi. 

D. Deskripsi Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan 

atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb 

untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) 

mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh 

hakim (di pengadilan) atau vonis.46 Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai 

peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam 

suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan 

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

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 410 
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berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan 

cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.47 

Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab al-hukm yang merupakan 

isim mashdar dari fi’il (kata kerja) hakama-yahkumu yang berarti memimpin, 

memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingg kata alhukm berarti 

putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.48 Dalam ujudnya, hukum ada yang 

tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada 

yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, 

yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang 

diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan 

syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak 

mereka untuk memeluknya.49 Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti 

agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat 

manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat 

kelak.  

Gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. 

Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, 

dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan 

                                                           
47 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 38 
48 Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: PP. Al-

Munawwir Krapyak, 1997), h. 286 
49 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 9 
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yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah 

laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, 

hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. 

2. Prinsip-prinsip Hukum Islam 

Adapun prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam hukum Islam adalah 

sebagai berikut: 

a. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan 

memberatkan 

Prinsip ini banyak ditemukan dalam al-Quran, seperti dalam  Q.S. an Nisa (4) 

ayat 28 sebagai berikut: 

                 

Terjemahnya: 

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat 

lemah.50 

Dari ayat-ayat ini terlihat Allah mengetahui tingkat kesehatan dan kesakitan, 

kekuatan dan kelemahan manusia, serta mengangkat kesulitan dari seluruh manusia 

pada umumnya dan dari orangorang yang sakit dan terkena musibah pada khususnya. 

Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di bidang 

ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dilihat 

                                                           
50 Kementrian Agaram RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), h. 

83 



42 
 

 

pembebanan al Quran sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan 

kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjama’ dan mengqashar shalat ketika 

seseorang sedang bepergian, boleh tidak berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan 

diwajibkan zakat dan haji dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah 

kemudahan banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau 

formal yang harus diikuti untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting dalam hal ini, 

ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam bidang hukum 

juga terlihat jelas kemudahan tersebut. Allah tidak memberikan banyak beban yang 

berat dan hukuman-hukuman yang keras yang dahulu pernah dibebankan kepada 

kaum Yahudi sebagai balasan atas perbuatan zalim mereka. Kaum mukmin diberi 

rahmat yang luas dan diajak untuk menebus dosa-dosa mereka dengan bertaubat. 

Dihalalkan bagi mereka makanan-makanan yang baik dan diharamkan makanan-

makanan yang jelek  dan menjijikkan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang 

diberikan kepada kaum Yahudi.  

b. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya 

 Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang 

hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa, bahkan 

agama. Dalam hal ini al-Syathibi mengatakan: Dengan penelitian induktif kita 

mengetahui bahwa Allah bermaksud mewujudkan kesejahteraan hamba-hamba-Nya. 

Hukum-hukum muamalah dibuat sejalan dengan maksud itu. Satu transaksi suatu saat 

dilarang karena tidak ada manfaatnya dan di saat yang lain dibolehkan karena 
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mengandung manfaat. Seperti satu dirham tidak boleh dijual dengan satu dirham, 

tetapi boleh diutang. Begitu pula tidak boleh menjual buah basah dengan buah yang 

sudah kering (seperti korma – umpamanya), karena hanya merupakan penipuan dan 

riba yang tidak ada gunanya, tetapi jual beli ini dibolehkan jika ada manfaatnya yang 

nyata.51 

Pertimbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan hukum. Hasbi 

Ash Shiddieqy mencatat, bahwa penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga 

sendi pokok, yaitu: (1) hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat 

membutuhkannya; (2) hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak 

menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya; dan (3) 

hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhannya.52 Kemaslahatan manusia 

menjadi acuan penting dalam penetapan hukum Islam. Untuk mewujudkan 

kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu: 1) 

menjaga agama (iman), 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan, dan 

5) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan disyariatkannya 

hukum dalam Islam.  

 

 

                                                           
51 Muhammad Yusuf Musa, Al-Islam wa al-Hajah al-Insaniyyah Ilaih. Terj. oleh A. Malik 

Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “Islam Suatu Kajian Komprehensif” (Jakarta: Rajawali Pers, 

1988), h. 186 
52 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy,  Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikma, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 19 
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c. Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata 

Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara 

manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan 

agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Al Quran surat al 

Maidah (5) ayat 8 menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) terhadap suatu 

kaum karena didorong oleh kebencian 

                        

                           

     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.53 

Masih banyak lagi ayat al-Quran yang memerintahkan keadilan diiringi 

dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zalim yang diiringi dengan 

pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga banyak ditemukan dalam Sunnah. 

Dari ayat-ayat di atas terlihat keinginan al-Quran untuk menegakkan keadilan 

dan jangan sampai mengabaikannya, walaupun hal itu mengharuskan memberikan 

                                                           
53 Ibid., h. 108 
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kesaksian yang memberatkan diri atau orang yang dekat dengan kita, bahkan 

kebencian kepada suatu kaum jangan sampai mendorong seseorang untuk berbuat 

tidak adil kepada mereka. Sedang dalam Sunnah dapat dilihat, Nabi tidak 

membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Perbedaan hanya didasarkan 

pada kadar ketakwaan seseorang. 

d. Ditetapkan secara bertahap 

Seperti diketahui, al Quran turun kepada Nabi Muhammad Saw secara 

berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan peristiwa, situasi, 

kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang dibawanya lebih disenangi oleh 

jiwa penganutnya dan lebih mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya. Hikmah 

yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk memudahkan 

umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan. Sebagai contoh 

adalah pemberlakuan hukum haram bagi menuman keras. Dalam hal ini hukum Islam 

(al Quran) dengan jelas memberikan tahapan-tahapan dalam penetapan hukumnya, 

dimulai dari aturan yang sederhana sampai pada penetapan keharamannya. Urutan 

penetapan haramnya minuman keras dapat dilihat pada tiga ayat al Quran, yaitu surat 

al-Baqarah (2): 29 yang menjelaskan bahwa minuman keras dan judi mempunyai 

manfaat dan mafsadat, tetapi mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya; surat al-Nisa’ 

(4): 43 yang melarang orang yang meminum minuman keras untuk melakukan shalat; 

dan penegasan hukum haramnya terdapat pada surat al-Maidah (5): 90. Masih banyak 
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contoh lain dalam al-Quran yang menetapkan hukum secara bertahap.54 Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keringanan pada manusia. 

E. Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak 

 

Dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai sudah 

mempunyai anak yaitu dampak psikologisnya, apabila anak tersebut masih kecil 

maka tidak baik terhadap perkembangan jiwa si anak, misalnya dalam bergaul dengan 

teman sebayanya anak merasa malu, minder dan sebagainya. Bila anak berumur 

kurang dari 11 tahun maka hak asuhnya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak 

yang berumur lebih dari 11 tahun maka anak tersebut berhak memilih sendiri atau 

menentukan sendiri akan ikut siapa. Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang 

mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa 

tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan (depresi), bersikap kejam atau 

saling mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang 

(hewan), menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, dan merasa kehilangan tempat 

berlindung dan tempat berpijak. Dikemudian hari dalam diri mereka akan membentuk 

reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuh dengan dunia luar. Anak-anak tadi 

mulia menghilang dari rumah, lebih suka bergelandang dan mencari kesenangan 

hidup di tempat lain.  

                                                           
54 Mukhtar Yahya, dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,  

(Bandung: Al-Ma’arif, 1993), h. 335 
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Menurut Yusuf anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami 

disfungsi, mempunyai resiko yang lebih besar untuk bergantung tumbuh kembang 

jiwanya (misal, kepribadian anti sosial) dibandingkan anak-anak yang dibesarkan 

dalam keluarga yang harmonis dan utuh atau sakinah. Salah satu ciri disfungsi adalah 

perceraian orang tuanya. Perceraian tersebut ternyata memberi dampak yang kurang 

baik terhadap perkembangan kepribadian anak. Dalam penelitian ahli seperti: MC 

Dermott, Moorison Offord dkk, Sugar, Westman dan Kalter yaitu bahwa remaja yang 

orang tuanya bercerai cenderung menunjukan:(1) berperilaku nakal (2) mengalami 

depresi (3) melakukan hubungan seksual secara aktif (4) kecenderungan terhadap 

obat-obat terlarang.55  

Remaja yang orang tuanya bercerai akan mengalami kebingungan dalam 

mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ayah atau ibu. Ia cenderung 

mengalami frustasi karena kebutuhan dasarnya, seperti perasaan ingin disayangi, 

dilindungi rasa aman dan dihargai telah tereduksi bersamaan dengan peristiwa 

perceraian orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan 

(broken home) merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang 

tidak sehat. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kepribadian itu sendiri antara lain:  

1. Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau 

tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.  
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Rosdakarya, 2009), h. 43-44 
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2. Temperamen, yaitu disposisi reaksi seseorang atau cepat lambatnya mereaksi 

terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan.  

3. Sikap, yaitu sambutan terhadap objek (orang, benda, peristiwa, dan sebagainya) 

yang bersifat positif, negative atau ambivalen (ragu-ragu).  

4. Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan 

dari lingkungan. Seperti : mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus 

asa.  

5. Responsibilitas, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan.  

6. Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. 

Seperti pribadi yang terbuka atau tertutup, kemampuan berkomunikasi dengan 

orang lain.56 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, ditentukan bahwa hubungan 

interpersonal dalam keluarga yang patologis atau tidak sehat telah memberikan 

kontribusi yang sangat besar terhadap sikap mental seseorang. Dalam penelitian 

Leslie menunjukan bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga yang 

tidak bahagia, memandang perceraian sebagai solusi yang terbaik. Sedangkan anak-

anak dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung 

menghadapi perceraian orang tuanya. Dampak negatif atau buruk lebih dialami anak-

anak yang orang tuanya bercerai. Mahfud mengungkapkan bahwa anak-anak yang 

                                                           
56 Ibid., h. 129 
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orang tuanya bercerai sering hidup menderita khususnya dalam hal keuangan dan 

secara emosional kehilangan rasa aman.57 

 Anak-anak yang orang tuanya bercerai umumnya merasa malu dan menjadi 

inferior terhadap anak-anak yang lain. Gluecks yang dikutip Mahfud menyakini 

bahwa perceraian juga turut memberi kontribusi terhadap tingkat delikuensi 

dikalangan remaja. Temuan Gluecks tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian 

Browning yang menunjukkan anak-anak delikuesi cenderung berasal dari keluarga 

yang tidak harmonis yang orang tuanya bercerai.58 

Adakalanya anak-anak secara terang-terangan menunjukan ketidakpuasan 

terhadap orang tuanya, mulai melawan atau memberontak, sambil melakukan 

perbuatan kriminal baik terhadap orang tua maupun terhadap dunia luar yang 

kelihatan tidak ramah baginya. Sehingga anak merasa penuh dengan konflik batin 

serta mengalami frustasi selain itu anak juga memiliki perasaan peka dari pada anak-

anak yang lain, disebabkan perasan malu, minder, dan merasa kehilangan. Menurut 

pendapat umum pada broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan 

remaja, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi 

perkembangan si anak. Baik broken home atau quasi broken home (kedua orang tua 

masih hidup, tetapi karena kesibukan masingmasing orang tua, maka tidak sempat 

memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya) dapat menimbulkan 

                                                           
57 Moh. Mahfud, Bunga Rampai Politik dan Hukum, (Semarang: UNNES Perss,  2006), h. 

211 
58 Ibid. 
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ketidakharmonisan dalam keluarga atau disintegrasi sehingga keadaan tersebut 

memberikan pengaruh yang kurang menaguntungkan terhadap perkembangan anak.59 

Secara psikologi setelah perceraian orang tua akan merasa bersalah terhadap anak 

anak mereka, sehingga mereka memanjakannya. Akibatnya anak merasa bahwa orang 

tuanya adalah merasa milik mereka sendiri dan sulit membuatnya untuk berbagi. Hal 

tersebut terlihat ketika salah satu anggota ingin membuat anggota baru, maka anak 

tersebut akan menolak dan menentang keras hal tersebut karena ia merasa apabila 

orang tuanya menikah lagi, ia akan merasa tersisihkan dan tidak dipedulikan lagi. 

                                                           
59 Sudarso, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), h. 125-126 
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