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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang 

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang memberikan tekanan dalam 

kehidupan keluarga. Peristiwa perceraian telah menjadi bagian dari kehidupan sosial 

di dalam masyarakat, dan  hal ini merupakan pokok masalah yang harus direnungkan 

karena mempunyai pengaruh buruk dalam keluarga. Pada kasus perceraian yang 

terjadi banyak memberikan  dampak  yang  mendalam, perceraian dapat 

menimbulkan tekanan batin, trauma, depresi, stress, serta dapat mempengaruhi 

perubahan fisik dan mental dalam keluarga (Resty Humairah, 2016: 2). 

Kehidupan rumah tangga antara suami istri akan selalu muncul konflik, konflik 

dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan 

menjadi renggang dan buruk (Sri Lestari, 2012: 99). Dalam sebuah hubungan 

keluarga, bila konflik tidak dapat terselesaikan dengan baik maka akan berujung pada 

sebuah perceraian. Perceraian yang terjadi selalu meninggalkan kegelisahan dan 

ketidaktenangan dalam jangka waktu yang lama, apabila terjadi pertengkaran antara 

pasangan suami istri biasanya kedua belah pihak mencari jalan keluar dengan saling 

mendiami, sibuk kerja, dan bahkan meninggalkan rumah yang pada akhirnya 

permasalahan mereka tidak terselesaikan dengan baik dan berakhir padaperceraian.
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Secara sistematis ada dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya 

keretakan dalam keluarga yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi beban psikologis yang berat, emosi yang tidak terkontrol, saling curiga satu 

sama lainnya, berselingkuh, dan kurang komunikasi antara keduanya ( Sofyan S. 

Willis, 2009: 155). Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya pihak ketiga, faktor 

ekonomi, serta perbedaan prinsip hidup. Hal inilah yang menyebabkan keadaan 

rumah tangga menjadi buruk (Save M. Dagum, 2002: 116). 

Departemen di bidang Psikologi Washington (1992), menyatakan bahwa 83% 

pasangan yang bercerai diakibatkan oleh faktor psikologis  seperti kurangnya 

komunikasi, kasih sayang, selalu menunjukkan perasaan negative, dan 

kurangnya rasa tanggung jawab, berdasarkan hal tersebut kondisi psikologis 

dapat memengaruhi penyebab terjadinya suatu praktik perceraian yang 

dilakukan oleh pasangan suami/istri.  

Hasil observasi awal peneliti mengenai praktik perceraian di Kecamatan Poleang 

Utara, peneliti menemukan sebanyak 2 kasus di  Desa Rompu-Rompu, 1 kasus di 

Desa Pusuea, 1 kasus di Desa Toburi, 1 kasus di Desa Tanah Poleang, dan 2 kasus di 

Desa Tampa Bulu. Dimana terdiri dari 2 perceraian di Pengadilan Agama dan 6 

Perceraian di luar Pengadilan Agama. Dengan penyebab perceraian dominasi karena  

(1) meninggalkan pasangannya, (2) istri kembali kepada kedua orang tua, dan  (3) 

perselingkuhan. Dari data tersebut peneliti melihat bahwa praktik perceraian yang 

terjadi di kecamatan poleang utara tersebut dipengaruhi oleh kondisi psikologis 

Suami/istri, seperti sering salah paham terhadap istri,  kurang puas terhadap satu sama 

lain, kurang komunikasi, dan bahkan tekanan batin yang berakibat meninggalkan 

pasangannya satu sama lain
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Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat perlu diadakan sebuah penelitian 

untuk menemukan apa yang mempengaruhi kondisi psikologis yang berbeda-beda 

yang dirasakan setiap orang (suami/istri) sehingga meninggalkan pasangannya dan  

melakukan praktik perceraian ,hal ini ditujukan agar dapat menjadi bahan solusi 

untuk mengurangi terjadinya perceraian yang terus meningkat. 

Psikoanalisis merupakan sebuah teori dari Sigmund Freud, yang mencakup 

tentang perkembangan perilaku (psikoanalisis) pada manusia. Dalam teori ini 

membahas tentang tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Pada dasarnya setiap 

tingkah laku yang ada pada diri manusia itu telah ada sejak mereka kecil,dan akan 

berubah sesuai dengan kondisi sosialisasi yang dirasakan pada diri manusia itu 

sendiri. Dalam teori ini juga  berpendapat bahwa tingkah laku manusia dapat 

dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu  Id (Naluri), Ego (Kontrol diri), dan Superego 

(Hati Nurani), sehingga faktor inilah yang mendorong terjadinya perubahan perilaku 

(psikologis) yang dirasakan orang-orang setelah beradaptasi dalam lingkungan 

keluarganya. 

Badruddin Nasir mengatakan bahwa faktor terjadinya praktik perceraian adalah 

karena adanya gangguan emosi pada diri seseorang baik suami/istri yang 

memunculkan control emosi yang rendah yang berakibat pada pertengkaran 

hingga terjadinya penganiayaan (Badruddin Nasir, 2012: 37).   

 

Penelitian serupa juga dillakukan oleh Agoes Dariyo yang mengatakan bahwa 

proses perpisahan secara fisik, diawali dengan suatu kondisi psiko-emosional 

yang tidak seimbang dalam diri masing-masing pasangan, sehingga mendorong 

seorang pasangan untuk tidak bertemu muka, tidak berkomunikas, dan saling 
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mendiamkan pasanganya, yang pada akhirnya terjadilah perceraian bagi 

pasangan tersebut.  

 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas faktor psikologis sebagai 

salah satu penyebab terjadinya perceraian secara umum, dari penelitian sebelumnya 

membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang faktor psikologis yang 

mempengaruhi terjadinya praktik perceraian, khususnya tentang penyebab awal 

timbulnya faktor psikologis terhadap praktik perceraian di Kecamatan Poleang Utara, 

dengan menggunakan Teori Psikoanalisis yang mengacu pada interprestasi dan 

analisis terhadap perubahan psikologis pasangan suami/istri yang bercerai. 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas penulis menganggap perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya dalam sebuah proposal dengan 

judul: “Tinjauan Psikoanalisis terhadap Praktik Perceraian dalam Hifz Nasb 

(Studi kasus di Kecamatan Poleang Utara)”. 

1.2. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Faktor penyebab terjadinya praktik perceraian di Kecamatan Poleang Utara 

2. Dampak praktik perceraian yang dirasakan suami/ istri dan anak-anaknya. 

3. Tinjauan Psikoanalisis terhadap praktik perceraian yang terjadi di 

Kecamatan Poleang Utara. 
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1.3.  Rumusan Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas dan untuk membatasi pokok 

kajian maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak dan faktor penyebab terjadinya Praktik perceraian di 

Kecamatan Poleang Utara? 

2. Bagaimana dampak praktik perceraian yang terjadi di Kecamatan Poleang 

Utara dalam hifz Nasb? 

3. Bagaimana tinjauan psikoanalisis terhadap praktik perceraian diKecamatan 

Poleang Utara? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dampakdan factor penyebab terjadinya praktik perceraian 

di Kecamatan Poleang Utara. 

2. Untuk mengetahui dampak dari praktik perceraian di Kecamatan Poleang 

Utara dalam Hifz Nasb. 

3. Untuk mengetahui tinjauan Psikoanalisis terhadap praktik perceraian di 

Kecamatan Poleang Utara. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuaan secara umum dan dapat digunakaan 

dalam dua aspek sebagai berikut: 
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1. Aspek Teoritis, Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu menambah dan 

memperluas wawasan bagi para peneliti selanjutnya dan para pembaca, 

dalam penelitian ini khusunya menyangkut tentang psikologis yang 

dirasakan bagi pasangan suami istri yang melakukan praktik perceraian, 

sehingga dapat menjadikan rujukan dalam memilih pasangan kelak.  

2. Aspek Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pengalaman dalam dunia perkawinan, sehingga dapat 

menyumbangkan pemikirannya terhadap masalah perkawinan yang 

menyangkut perceraian kepada masyarakat awam. 

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman masyarakat terhadap praktik perceraian yang dilakukan 

bagaimana dampak yang dirasakan bagi pihak yang melakukan praktik 

perceraian khususnya dampak terhadap anak. 

1.6.  Definisi Operasional 

Penelitian ini diperlukan sebuah penegasan terhadap istilah-istilah dalam Judul 

ini untuk menjauhkan timbulnya interpretasi lain dalam memahami judul ini, pada 

judul ini penulis memberikan definisi secara rinci yaitu: 

1. Psikoanalisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah psikoanalisis dari 

Sigmund Freud, dimana dalam teori mengkaji tentang perkembangan 

perilaku manusia yang didasarkan pada 3 aspek pendorong yaitu Id (Naluri), 

Ego (Kontrol Diri), dan Superego (Hati Nurani). 
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2. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah perceraian di 

Pengadilan Agama dan perceraian yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama 

(di luar pengadilan), yang dilakukan oleh pasangan suami istri di kecamatan 

Poleang Utara. 

3. Hifz Nasb yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup tentang 

dampak pada keturunan setelah terjadinya perceraian baik dalam hal 

pemenuhan hak-hak anak.


