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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1.  Perceraian  

1.  Perceraian dalam Undang-Undang  No. 16 Tahun 2019 

Berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2019 perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Adapun tata cara 

perceraian diatur dalam pasal 39 dan 40 sebagai berikut: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

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

suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

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

perundang-undangan tersendiri. 

d. Gugatan pengadilan diajukan kepada pengadilan. 

e. Tata cara mengajukan gugatan diatur pada ayat (1) pasal 39 UU No.1 

Tahun 2019. 

Sedangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian dipengadilan 

diatur pada pasal 41 sebagai berikut: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik     

anak-anaknya, hanya berdasarkan kepentingan anak bilamana ada 
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perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

putusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri. 

2.   Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam 

Dalam syari‟at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti 

pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Sedangkan 

menurut fikih Islam talak berarti bercerai yang merupakan lawan dari berkumpul”, 

yang diartikan sebagai perceraian antar suami istri (Kamal Muktar, 1993: 6). 

Berdasarkan pasal 115 KHI menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat 

dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

 

Menurut penjelasan pasal tersebut proses perceraian dalam KHI merupakan 

pengucapan ikrar talak yang wajib dilakukan di pengadilan Agama yang 

disaksikan oleh hakim persidangan.  
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a. Bentuk-bentuk perceraian  

1) Perkara Fasakh 

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. ini berarti bahwa 

perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak 

kepada hakim Pengadilan Agama. Perkara Fasakh terjadi atas adanya 

gugatan istri kepengadilan, yang disebabkan terjadinya masalah tertentu 

yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan, seperti tidak 

mempunyai keturunan meskipun  perkawinannya terjalin dalam waktu 

yang lama, salah satunya menjadi gila, dan salah satu pihak mendapat 

hukuman berat dengan waktu yang lama, serta jatuhnya talak bai‟n 

sughro (Soemiyati, 2004: 113). 

2) Perkara Taqlik Talaq 

Taqlik talaq merupakan bagian dari perjanjian perkawinan yang 

mempunyai hubungan erat dengan perkawinan  yang membuat kedua 

pasangan saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal (Abdul Ghofar 

Anshori, 2010: 24). Perkara taqlik talak terjadi atas adanya permohonan 

istri kepada hakim pengadilan agar menetapkan “syariat talak yang 

digantungkan sudah ada”, ini disebabkan karena suami telah melanggar 

janji yang telah diucapkan ketika ijab-kabul, seperti meninggalkan istri 

dua tahun berturut-turut, dan telah melakukan penganiayaan terhadap 

istrinya. 
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3) Perkara Syiqaq 

Syiqaq atau putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh 

perilaku salah satu pihak bersifat buruk dan kejam sehingga keadaan 

rumah tangga menjadi tidak rukun lagi (Abdul Rahman, 1996: 84). 

Perkara Syiqaq terjadi karena adanya perselisihan dan percekcokan  terus 

menerus antara suami dan istri yang tidak dapat terselesaikan. Sebelum 

terjadinya perceraian akibat syiqaq, perselisihan antara suami istri 

didamaikan terlebih dahulu oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4), 

sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa 4: 35 sebagai berikut: 

ْهّاَهْلِهَاّ َواِّْنِّخْفتُْمِّشمَاَّقّبَْيىِِهَماّفَّ ْهّاَهْلِٖهَّوَحَكًماّمِّ اّْبَعثُْىاَّحَكًماّمِّ  

ُّبَْيىَهَُماّ ّّ ِكّّللّاه ََّكاَّنَّعلِْيًماَّخبِْيًشاّاِْنّيُِّشْيَذۤاّاِْصََلًّحاّيَُّىفِـّ ّّللّاه   اِنَّ

Terjemahannya:  

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru 

damai dari keluarga perempuan.Jika keduanya (juru damai itu) 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-istri itu, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. 

   Jika dalam upaya damai yang dilakukan BP4 tidak berhasil maka 

suami atau istri dapat mengajukan perceraian dengan perkara syiqaq. 

4) Perkara Li‟an 

Perkara Li‟an terjadi akibat adanya gugatan suami karena telah 

menuduh istrinya melakukan perzinahan, dengan tidak adanya saksi dan 

bukti yang kuat. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nur 24:6 

sebagai berikut : 
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ّاَْوفُُسهُْمّفََشهَاَّدةُّ َواّلَِّزْيَهّيَْشُمْىَنّاَْصَواَّجهُْمَّولَْمّيَُكْهّلَّهُْمُّشهََذٓاُءّاَِّلَّ

ِّّّاََحِذِهْمّاَْسبَعُّ
ِاّلّله ٍثّب  ذه ِذلِْيهَّّشهه اِوَّٗهّلَِمَهّالّصه  

Terjemahannya:  

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka 

tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 

kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah 

dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang 

berkata benar. 

 

  Proses perkara Li‟an dilakukan dengan cara masing-masing suami 

istri bersumpah sebanyak 5 kali dengan menyebut nama Allah SWT, yang 

didahulukan pihak yang melakukan tuduhan, dan apabila perkara  ini li‟an 

ini telah putus maka pasangan suami istri diharamkan untuk melakukan 

rujuk kembali (Asmuni, 2004: 265). 

5) Perkara Khuluk 

 Perkara Khuluk merupakan gugatan yang diajukan istri 

kepengadilan, dengan ketentuan istri mempunyai kewajiban membayar 

iwadl, dan talaknya termasuk talak ba‟in. Khuluk terjadi diakibat karena 

suami atau istri tidak dapat menjalaankan ajaran-ajaran Allah yang ada 

dalam pernikahan (Soemiyati, 2004: 110). 

b. Penyebab Perceraian 

1) Kematian, Salah satu pihak meninggal dunia, atau salah satu 

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa adanya izi dari pihak lainnya serta tidak adanya alasan 

yang sah ataupun hal lainnya, hal ini terhitung sejak tergugat 
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meninggalkan rumah, dan ini terbukti bahwa pihak tersebut 

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama 

(PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h). 

2) Perceraian 

3) Atas putusan pengadilan, Berdasarkan pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam putusnya perkawinan akibat gugatan yang 

diajukan dipengadilan dengan dapat dikabulkan dengan alasan-

alasan sebagai berikut: 

a) Suami ataui istri berbuat zina, mabuk-mabukkan, penjudi, dan 

lain-lainnya yang bersifat sulit untuk dihindari. 

b) Meninggalkan salah satunya dalam jangka waktu 2 tahun 

berturut-turut dan tidak meminta izin dari pihak lainnya. 

c) Salah satunya terjerat hukuman 5 tahun penjara ataupun 

hukuman yang lebih berat setelah dilaksanakannya sebuah 

perkawinan. 

d) Suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

yang mengancam jiwa salah satunya. 

e) Terdapat kekurangan ataupun penyakit sehingga tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya. 

f) Selalu terjadi perselisihan antara keduanya. 

g) Suami melanggar Ta’lik Talak 

h) Salah satunya beralih agama dan murtad sehingga tidak lagi 

menjadi rukun dalam kehidupan perkawinannya. 



14 
 

4) Perceraian akibat Talak 

Talak merupakan ikrar yang diucapaknan suami di depan 

persidangan yang meyebabkan putusnya perkawinan. Talak Raj‟I 

merupakan talak 1,2 (dapat rujuk kembali), Talak Ba‟in Sughraa 

adalah talak 3 (tidak dapat rujuk kembali, dapat rujuk dengan akad 

nikah kembali) (Amir Syarifuddin, 2006: 437). Talak ba‟in sughra 

terjadi karena: 

a) Thalak yang terjadi qabla al dukhul 

b) Thalak dengan tebusan atau khuluk 

c) Thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

Talak Ba‟in Kubra (talak 3), merupakan jenis talak yang tidak 

boleh dirujuk dan tidak dapat akad nikah kembali kecuali jika istri itu 

telah menikah kembali dengan orang lain kemudian terjadi perceraian 

akibat ba‟da al dukhul dan habis masa iddahnya. Talak sunny adalah 

talak yang diperbolehkan dijatuhkan kepada istri dalam  keadaan suci. 

Talak bid‟I adalah talak yang dilarang dilakukan ketika istri dalam 

keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri. 

5) Perceraian dengan Li‟an 

Perceraian dengan li‟an terjadi apabila suami menuduh istrinya 

berbuat zina dengan laki-laki lain tetapi ia tidak mempunyai 4 orang 

saksi, atau tidak mengakui  anak yang ada dalam kandungan istrinya, 

dan istrinya mengingkari tuduhan tersebut (Asmuni, 2004: 265). 
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c. Akibat Putusnya Perkawinan 

Berdasarkan pasal 149 KHI, jika perkawinan putus akibat putusan 

talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban : 

1. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. 

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama 

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in nusyuz 

dan dalam keadaan hamil. 

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 

apabila qobla al dukhul. 

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun (Barat Marlius, 2012: 152).   

2.1.2 Psikoanalisis 

Setiap individu memiliki tugas perkembangan yang harus dilalui dengan 

kemampuannya mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. 

Dalam setiap perkembangan manusia mempunyai tugas-tugas yang harus 

dicapai untuk memperoleh kepuasan dan kebahagiaan ( Eka Sufartianinsih Jafar 

dan Andi Yaqub, 2021: 230). Untuk setiap perkembangan dan pertumbuhan 

manusia dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang dialami dalam proses 

menjalani kehidupannya. Pada dasarnya Psikoanalisis merupakan salah satu 

cabang ilmu yang ditemukan oleh Sigmud Freud beserta para muridnya, dimana 

psikologis ini dijadikan sebagai studi fungsi dari perilaku manusia secara 

psikologis. Dalam hal ini psikoanalisis mempunyai tiga penerapan yaitu: 
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1. Suatu metode penelitian  

2. Suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia 

3. Suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. 

Teori psikoanalisis Sigmund Freud mengemukakan bahwa pada dasarnya 

kehidupan mental terbagi menjadi tiga yaitu alam bawah sadar, alam tidak sadar 

serta alam sadar. Dengan demikian untuk menggambarkan pertempuran psikis 

adalah konflik antara dorongan yang disadari dan yang tidak disadari. Untuk itu 

psikoanalisis Sigmund Freud membagi pikiran ini dalam tiga bagian yakni Id 

(Naluri), Ego (Kontrol Diri), Superego (Hati Nurani) dengan cara operasional 

yang berbeda-beda. 

4. Id (Naluri) 

Id adalah sistem kepribadian murni dalam diri yang dibawa sejak lahir. 

Dari inilah timbulnya ego dan superego. Id berisi semua aspek psikologis yang 

diturunkan, seperti insting, impuls, dan drivers. Id beroperasi pada prinsip 

kenikmatan (Pleasure principle) dengan selalu berusahan memperoleh 

kenikmatan dan menghindari rasa sakit. 

Dalam hal mewujudkan keinginan Id, id hanya bisa menghayalkan 

sesuatu. Selain itu, id hanya bisa menghayalkan sesuatu serta id juga tidak 

mampu membedakan dan menilai sesuatu. Untuk melaksanakan id atau untuk 

merealisasikan khayalan-khayalan yang dibentuk dalam id, maka ego pun 

mengambilalih dan mewujudkannya. 
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5. Ego (Kontrol Diri) 

Ego tumbuh melalui dorongan id, agar mampu menghadapi realita. Ego 

be kerja dengan prinsip realita (reality principle). Ego yaitu usaha untuk 

memperoleh kepuasan yang diajukan/dituntut oleh id, dengan mencegah 

terjadinya tegangan baru atau menunda pemuasan sampai ditemukan objek 

yang dapat memuaskan. (Feist dan Gregory J. Feist, 2010: 33). 

6. Superego (Hati Nurani) 

Superego merupakan aspek-aspek yang dikendalikan oleh prinsip 

moralitas dan idealis (moralistic dan idealistic principles), superego 

berkembang dari ego dan tidak mempunyai sumber energi tersendiri. Superego 

mempunyai dua subsitem yaitu suara hati (conscience) dan ego ideal. Secara 

umum, suara hati nampak dari pengalaman ketika seseorang menerima 

hukuman atas perilaku yang tidak pantas yang telah dilakukan, sedangkan ego 

ideal berkembang melalui pengalaman ketika mendapatkan imbalan atas 

perilaku yang telah dilakukan. (Waslam, 2015: 143). 

6.1. Psikoanalisis dalam Hukum Islam 

Dalam hukum islam juga membahas tentang psikologi manusia didalam 

kehidupannya. Jika kita mengkaji Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebenarnya telah 

telah menjelaskan secara mendalam tentang struktur psikis manusia, dengan 

segala kompleksitasnya. Roh merupakan dimensi utama manusia yang paling 

penting, bukan fisiknya. Dalam islam terdapat Roh Tamyiz atau nafs Tamyiz 

dimana tamyiz berarti memisahkan dan membedakan antara sesuatu dengan 

yang lain  (Abu bakr al-Raazi, 1999: 301). Sehingga Nafs atau Roh bermakna 
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dapat membedakan antara objek satudan lainnya berdasarkan substansi dari 

dirinya, seperti yang baik dan yang buruk, benar dan salah maupun lain 

sebagainya. Nafs tamyiz mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. 

1) Akal (Aql), merupakan substansi nafsani yang berfungsi untuk 

mengarahkan untuk berfikir. Secara psikologi akal mempunyai fungsi 

yang mirip dengan Ego yang mempunyai daya cipta, yang hakikatnya 

akal mampu menghantarkan eksistensi manusia pada tingkat kesadaran, 

tetapi tidak mampu menghantarkan pada tingkat supra-kesadaran (Imam 

Al-Ghazali, 1989: 3). 

2) Nafsu, merupakan dalam psikologi nafsu dekat dengan sebutan konasi 

(daya karsa). Aspek konasi pada kepribadian ditandai dengan tingkah 

laku yang bertujuan dan impuls untuk berbuat. Nafsu memperlihatkan 

struktur dibawah sadar dari kepribadian manusia.  

3) Kalbu (Al-Qalb), dalam diri manusia terdapat kalbu ruhani yang 

berfungsi sebagai pengontrol dan pengendali struktur nafs, yang apabila 

berfungsi secara normal maka kehidupan manusia menjadi baik  dan 

sesuai dengan fitrahnya. 

Berdasarkan komponen diatas, kepribadian dalam psikologi islam 

adalah integrasi dari sistem qalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan 

tingkah laku. Sehingga komponen inilah yang menjadi pembanding dari teori 

psikoanalisis Sigmund Freud. Ketiga komponen inilah yang mendominasi 

kepribadian manusia, meskipun salah satunya lebih mendominasi dari diri 

manusia (Faiqatul Husna, 2018: 10). 
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2.1.3  Hifz Nasab (Memelihara Keturunan) 

Hifz Nasab merupakan salah satu dari Maqashid Syariah Dharurriyah 

yang merupakan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi (Satria Efendi, 2017: 

213).  

Menurut Al-Syathibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika 

kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara 

yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang 

termasuk dalam tingkat dharurriyah (Usman Betawi, 2018: 38). 

 

Syariat islam manusia dituntut untuk menjauhi terjadinya perceraian, 

meskipun tujuannya baik. akan tetapi semua bentuk perceraian tetap saja 

menimbulkan dampak yang buruk bagi keluarga terutama anak. Untuk 

menjaga keberlangsungan keturunan di masa depan Hukum Islam telah 

mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak ketika orang tuanya telah 

bercerai, dan orang tua wajib menunaikan hal tersebut sebagai salah satu 

bentuk untuk memelihara keturunan. Adapun kewajiban orang tua setelah 

bercerai kepada anaknya terdapat dalam pasal 156 KHI yaitu: 

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 

ayah, wanita-wanita garis keatas dari ibu/ayah, saudara perempuan, dan 

wanita dari garis kesamping ayah. 

2. Anak yang sudah memayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau ibunya. 

3. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani 

dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah mencukupi 
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maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak hadhanan kepada kerabat. 

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab anak 

menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa 

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

5. Bilamana terdapat perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak 

pengadilan dapat memberikan putusannya.  

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak 

turut padanya. 

Ilmu psikologi menyatakan bahwa salah satu yang dapat merusak 

keberlangsungan hidup keluarga dan keturunannya adalah sebuah 

perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang berasal dari 

keluarga yang bercerai berpotensi buruk dimasa depan kelak (Wahyu 

Widhiarso, 2003: 103).  

 

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi orang tua yang bercerai untuk 

mendidik dan memperhatikan kondisi psikologis anak-anaknya setelah 

bercerai, serta tidak melepaskan tanggung jawab dan menelantarkan anak 

mereka setelah bercerai. 
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 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari hasil penelitian 

sebelumnya, sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya pengulangan 

hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, dengan ini maka peneliti 

mencantumkan kajian sebelumnya yang relevan. 

Penelitian Pertama dilakukan oleh Masjono, 2017, dengan judul penelitian 

“Dampak perceraian terhadap perkembangan kepribadian anak di Desa Bantarwaru 

Kecamatan Lingung Kabupaten Majalengka (Perspektif Filsafat Psikoanalisis 

Teologis Normatif: 

Al-Qur‟an 

Sunnah 

UU No.16 Tahun 2019 
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Sigmund Freud)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang 

dirasakan anak setelah orang tuanya bercerai adalah anak menjadi pendiam, malu, 

dan bahkan minder, yang menyebabkan anak mengalami trauma akan terjadinya 

perceraian yang kemudian menjalar pada fase pertumbuhan dan perkembangan anak 

itu sendiri. Pada penelitian Masjono, mempunyai persamaan dengan penelitian 

peneliti yakni menggunakan tinjauan psikoanalisis , sedangkan perbedaannya terletak 

pada fokus penelitiannya, fokus penelitian masjono membahas tentang dampak 

psikologis yang di derita anak pasca orang tuanya bercerai, sedangkan penelitian 

peneliti berfokus pada penyebab timbulnya psikologis yang mengakibatkan terjadinya 

perceraian. 

Penelitian Kedua dilakukan oleh Didik Priyana, 2011, dengan judul penelitian 

“Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis dan ekonomis anak”, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian disebabkan 

karena faktor ekonomi, perselisihan, perselingkuhan. Dan dampak psikologis yang 

ditimbulkan bagi anak yakni anak mudah marah, anak pemalu, pendiam, pemurung, 

depresi, dan kehilangan motivasi belajar. Pada penelitian didik priyana, mempunyai 

persamaan dengan penelitian peneliti yakni membahas tentang psikologis dalam 

perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, fokus 

penelitian Didik Priyana membahas tentang dampak psikologis yang di derita anak 

pasca orang tuanya bercerai, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada penyebab 

timbulnya psikologis yang mengakibatkan terjadinya perceraian menggunakan 

tinjauan psikoanalisis. 
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Penelitian ketiga dilakukan oleh Annisa Rizqi Andini, 2017, dengan judul 

penelitian “struktur kepribadian tokoh utama dalam cerpen The Silence karya Haruki 

Murakami: Tinjauan Psikoanalisis”, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 

teori Psikoanalisis struktur kepribadian tokoh utama dikuasai oleh id, sehingga 

superego belum bekerja secara sempurna pada dirinya, hal-hal ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang ia terima dari lingkungan disekelilingnya, yaitu lingkungan 

sekolah.  Pada penelitian Annisa Rizqi Andini, mempunyai persamaan dengan 

penelitian peneliti yakni menggunakan tinjauan psikoanalisis, sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek  penelitiannya, objek penelitian Annisa Rizqi 

Andini membahas tentang psikologis dalam Novel Remaja, sedangkan objek 

penelitian peneliti mengenai psikologis suami/istri yang bercerai. 
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2.3   Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Poleang Utara, dengan sebanyak 13 

subjek penelitian dan sampel penelitian 8 orang yang bercerai dan 3 anak yang 

orangtuanya bercerai dan 2 orang tua pasangan yang bercerai, dengan tujuan untuk 

Fokus: 

Praktik Perceraian 

Lokus: 

Kecamatan Poleang Utara 

Populasi: 13 orang 

dari keseluruhan 

subjek penelitian. 

Sampel: 8 orang yang 

bercerai, 3 anak, dan 2 

orangtua pasangan. 

 

Tinjauan: 

Psikoanalisis Sigmund Freud 

1. Id (Naluri) 

2. Ego (Kontrol diri) 

3. Superego (Hati 

Nurani) 

 

Pendekatan: 

Maqashid Al-Syariah (Hifz 

Nasb/Keturunan) 

1. Hak Asuh Anak 

(Hadhanah) 

2. Hak Pendidikan 

3. Hak pemeliharaan 

anak 

4. Psikologis Anak 
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menemukan pengaruh psikologis yang membuat suami istri bercerai. pada penelitian 

ini menggunakan tinjauan psikoanalisis untuk menganalisis kondisi psikologis suami 

istri sehingga melakukan praktik perceraian.  

 Pada dasarnya segala bentuk perceraian yang terjadi dapat memberikan 

dampak buruk terhadap keluarga terutama bagi anak yang mempengaruhi 

kehidupannya di masa depan. Dalam syariat islam kita dituntut untuk memelihara 

keturunan dengan baik sebagai pewaris generasi selanjutnya, oleh karena itu dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan hifz nasb, yang mencakup dampak perceraian 

terhadap pemenuhan hak-hak anak, yang berpotensi buruk bagi keturunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


