
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena dua insan yang 

saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang Sakinah, 

melalui Mawaddah dan Warahmah. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar 

bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat 

menyambung tali silaturrahim antara kedua pasangan tersebut. 

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan 

keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berebunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah 

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.
1
 

Tujuan menurut hukum adat berbeda dengan menurut perundangan. Tujuan 

perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk 

mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan 

atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah  tangga keluarga/kerabat, untuk 

memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan 

kewarisan. 
2
 

                                                            
       1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II Pasal 3, Departemen Agama RI, 2001 

       2 Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, 

Bandung, 1990, Hlm 23 
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Berbeda lagi tujuan menurut agama. Tujuan perkawinan adalah untuk 

menegakkan agama Allah SWT, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.
3
 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang terkandung dalam QS Ar-Rum 

ayat 21 : 

 

ْن أَْنفُِسُكم أَْزواجاًلِِّتَْسُكنُواْ إِلَْيهاَ َوَجعََل بَْىنَُكم  ايَتِِه  أَْن َخلَقَ َوِمْن ءَ  لَُكم ِمِّ

َودِّةً َوَرْحَمةً  إِنَّ فِى ذِلَك ألَىٍَت لِِّقْوٍم ىَتَفَكَُّروَن  مَّ  

Artinya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.
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Pernikahan pada masa kini sepertinya tidak lagi menjadi suatu hal yang sakral. 

Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan 

warahmah seakan-akan menjadi hal yang langka. Banyak terjadi perceraian dengan 

berbagai alasan, bahkan itu dianggap wajar. 

Perceraian atau putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan 

dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik berupa putusan perceraian, 

ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak, apabila bukti tidak dapat ditemukan 

                                                            
       3 Ibid. hlm 24 

       4 Kementerian Agama RI, Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya. CV Mikraj Khazanah Ilmu, 

Bandung, hlm. 406 
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karena hilang dan sebagainya maka dapat dimintakan salinannya ke Pengadilan 

Agama.
5
 

Perceraian adalah hal yang memang diperbolehkan, namun alangkah baiknya 

apabila pernikahan itu dapat bertahan sampai mati tanpa ada perceraian. Sebagaimana 

hadits berikut: 

َرِضَى هللا عنهما قَاََل : قَاََل َرُسوُل هللا صلِّى هللا َعليه ُعَمَر  ابنِ  َعنِ 

حه  م أَبغَُض اْلَحالَِل ِعْنَدهللِا الطَّالَقُ وسلِّ  )رواه أبو داود وابن ماجه , وصحِّ

ح أبو حاتم إرساله(  الحاكم , ورجِّ

Artinya: 

Dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal 

yang paling dibenci Allah adalah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu 

Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits 

mursal).
6
 

Dalam KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah ‘Pembubaran 

Perkawinan’ (ontbinding des huwelijks) yang diatur dalam BAB X dengan tiga 

bagian, yaitu tentang ‘Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya’ (pasal 199) tentang 

‘Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang’ (pasal 200-206b), tentang 

‘Perceraian Perkawinan’ (pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat 

                                                            
       5 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terj. Prof. Dr. Soesilo, SH. Dan Drs. Pramudji R., SH., 

Wipress, 2007, Hlm 466  / UU Perkawinan (UU No. 1 th 1974  BAB VIII pasal 39)  
 
       6 Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Cetakan I, Fathan Prima Media, Jakarta, 

2014, Hlm 284 
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atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah BAB XI tentang 

‘Pisah Meja dan Ranjang’ (pasal 2233-249).
7
 

Faktor penyebab perceraian adalah keadaan atau hal-hal yang menjadi pemicu  

atau faktor penyebab terjadinya perceraian. Faktor penyebab perceraian itu sudah 

dirumuskan oleh Pengadilan Agama sedemikian rupa dan diklasifikasikan menjadi 13 

faktor : 

a. Moral : 

1. Poligami Tidak Sehat 

2. Krisis Akhlak 

3. Cemburu 

b. Meninggalkan Kewajiban : 

4. Kawin Paksa 

5. Ekonomi 

6. Tidak ada tanggung Jawab 

7. Kawin di bawah umur 

8. Penganiayaan 

9. Dihukum 

10. Cacat Biologis 

11. Politik 

12. Gangguan pihak ketiga 

13. Tidak ada keharmonisan. 

                                                            
       7 Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. Hukum Perkawinan Indonesia,  op.cit. hlm 160 
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Alasan-alasan perceraian juga disebutkan dalam KUH Perdata: 

1. Zina 

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat. 

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan 

hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. 

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri 

terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa 

pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka 

yang membahayakan.
8
 

Perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri apabila ada permasalahan 

rumah tangga yang sudah tidak ada jalan keluarnya. Secara umum kasus perceraian 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi untuk sebab terjadinya tidak bisa 

disamaratakan karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang 

berbeda. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang 

sebagian besar terjadi apabila kedua belah pihak, suami atau istri sudah merasa tidak 

ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya. Sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) 

UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara 

suami dan istri tidak dapat hidup rukun.
9
 

                                                            
       8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terj. Prof. Dr. Soesilo, SH. Dan Drs. Pramudji R., SH., 

op. cit., Bab X Bagian ketiga Pasal 209 

 
       9 Ibid.,pasal 39 ayat (2) 
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Pada umumnya dalam budaya patrilineal yang sebagian besar dianut oleh 

sebagian besar suku di Indonesia perceraian dilakukan oleh suami yang disebut cerai 

talak, karena dalam budaya patrilineal laki-laki ditempatkan dalam posisi yang lebih 

tinggi kedudukannya (superior) dibandingkan dengan kaum perempuan yang 

ditempatkan dalam posisi inferior. Sehingga keputusan termasuk hal yang berkenaan 

dengan urusan rumah tangga menjadi kewenangan laki-laki. 

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Temanggung justru lebih banyak kasus 

perceraian gugat cerai dibandingkan cerai talak. Berdasarkan data yang tercatat di 

Pengadilan Agama Kelas 1 B Kabupaten Temanggung (selanjutnya disebut PA 

Temanggung) di tahun 2015 dari bulan Januari sampai Desember, perceraian 

didominasi oleh cerai gugat yang tentu diajukan oleh pihak perempuan.
10

 

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai atau 

pandangan masyarakat mengenai perkawinan khususnya perceraian. Jika pada masa 

dulu perempuan (isteri) cenderung bersikap pasrah dan menerima keadaan, selalu 

mengalah pada laki-laki (suami), termasuk menerima segala perlakuan atau pelecehan 

dalam bentuk fisik maupun mental yang dilakukan oleh suami dalam rumah 

tangganya, maka saat ini isteri sudah mulai menyadari haknya dan tidak mau lagi 

diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh suami. Sehingga apabila terjadi 

perlakuan dari suami yang sudah tidak dapat ditolerir, maka isteri akan melakukan 

tindakan-tindakan dalam upaya mempertahankan haknya, salah satunya dengan 

mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. 

                                                            
10  
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Semakin tumbuhnya kesadaran kaum perempuan akan hak-haknya merupakan 

suatu perkembangan yang positif, perempuan semakin tahu tentang apa saja yang 

menjadi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, adanya payung 

hukum bagi perempuan dalam mempertahankan haknya yang diatur secara normative 

juga menjadi salah satu faktor akan peningkatan kesadaran akan hak perempuan atau 

isteri dalam rumah tangga. 

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah merarifikasi Corwention on 

Elimination of Au Discrimination Against women (CEDAW) dan telah 

mengimplementasikannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi 

ini merupakan pengakuan dunia internasional yang memberikan perlindungan bagi 

kaum perempuan agar tidak diperlakukan diskriminatif dan perempuan dinyatakan 

sebagai mitra sejajar yang setara dengan laki-laki. Selain dari pada itu, dalam 

perkembangannya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya 

disebut dengan UU PKDRT) yang diyakini sebagai salah satu tonggak kuat bagi 

kaum perempuan dalammelindungi hak-haknya. Karena pada umumnya dalam 

kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran 

perempuanlah yang biasanya menjadi korbannya. 

Keberanian perempuan dalam melakukan gugatan perceraian ke pengadilan 

(cerai gugat) diyakini sebagai upaya atau suatu langkah yang diambil dalam 

mempertahankan hak-haknya, hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya 
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pengetahuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya dalam rumah 

tangga. 

Dari semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan 

masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan 

oleh orang yang seagama.Dalam agama Islam juga menjamin kebebasan dalam 

beragama, tidak memaksa seseorang meninggalkan agama atau memaksa menganut 

ideologi tertentu. Akan tetapi, menurut hukum Islam, jika seseorang laki-laki yang 

telah berstatus suami melakukan kekafiran yaitu pindah agama (murtad) dari agama 

Islam keagama yang lain, sedang istrinya tetap memeluk agama Islam maka 

perkawinan tersebut menjadi fasid.
11

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) menyebutkan “dilarang 

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak 

beragama Islam”, dan dalam Pasal 44 juga dijelaskan bahwa “seorang wanita Islam 

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 

Islam”. 

Dalam hukum Islam tidak dibenarkan wanita muslim melakukan ikatan 

perjanjian apa pun dengan pria kafir dan sebaliknya. Sebagaimana terlarangnya suami 

istri yang telah melakukan perjanjian suci dalam ikatan perkawinan kemudian salah 

satunya murtad. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan teologis yang 

membahayakan akidah dan ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinannya fasakh 

                                                            
       11 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dengan judul Fiqih Sunnah 

Jilid 3, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, h. 505. 
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kecuali salah satu yang murtad kembali bertaubat. Perempuan-perempuan kafir tidak 

dibenarkan diajak melakukan akad suci dalam membangun rumah tangga. Demikian 

pula laki-laki yang kembali kafir setelah melakukan akad nikah dengan wanita 

muslim. Fasakh nikah berlaku secara mutlak.
12

 

Masalah murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam suatu 

perkawinan merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan untuk bercerai. 

Perceraian karena pindah agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tidak diatur secara jelas. Dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal yang dapat 

dijadikan alasan perceraian, diatur dalam pasal 38, dan untuk alasan perceraian 

karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) 

Kompilasi Hukum Islam yang apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang 

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak 

antara suami istri. 

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang–undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

menggariskan kedudukan peradilan agama yaitu peradilan bagi pemeluk Agama 

Islam. Namun demikian, Pengadilan Agama juga berwenang Menyelesaikan perkara 

yang diajukan peristiwa hukumnya berdasarkan Hukum Islam. Perkara seperti ini 

dapat ditemukan pada perkara perceraian yang mana perkawinan salah satu pihak 

murtad. Perceraian yangdisebabkan salah satu pihak murtad oleh pengadilan Agama 

                                                            
       12 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, 

Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 141 
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seringkali diputus dengan fasakh. Hal ini memberikan pemahaman bahwa 

penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya melihat dari sisi 

identitas para pihak tetapi juga peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hokum 

Islam. 

Perkembangan penerapan hukum di Pengadilan Agama membuka celah bagi 

pemeluk agama selain Islam berperkara di Pengadilan Agama sepanjang 

menundukkan diri pada hukum Islam. Begitu pula pada perkara dibidang hukum 

perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kewenangan Peradilan Agama 

berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Kehadiran pemeluk agama selain Islam seringkali ditemukan. Salah satunya 

pada perkara perceraian yang melibatkan pihak dari pemeluk agama selain Islam 

disebabkan karena salah satu pihak atau kedua pihak yang sebelumnya menyatakan 

diri beragama Islam saat dilangsungkan pernikahan, namun keluar dari Islam 

(murtad) setelah perkawinan, lalu mengajukan permohonan ikrar talak/gugatan cerai 

pada Pengadilan Agama. 

Terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh salah satu pihak yang 

murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama sering diputus fasakh. Putusan 

fasakh tersebut diambil mengingat pihak yang murtad setelah perkawinan dianggap 

telah merusak perkawinan sehingga menjadi salah satu sebab putusnya pertalian 

hubungan perkawinan seperti telah dijelaskan pada Pasal 75 dan Pasal 116 Kompilasi 
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Hukum Islam (KHI). Ketentuan fasakh dalam hukum Islam pun memberikan 

penegasan telah rusaknya perkawinan akibat salah satu pihak murtad, sehingga harus 

di fasakh. Dengan demikian terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh 

pemohon murtad harus diputus fasakh oleh Pengadilan Agama, namun demikian 

Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan fasakh terhadap perkara 

perceraian yang melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini 

dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan penafsiran hakim terhadap pokok perkara 

yang diajukan di Pengadilan Agama. 

Seperti yang terjadi di PA Temanggung, pada tahun 2015 terjadi perkara cerai 

gugat karena suami pindah agama (murtad). Pada awal pernikahan suami berjanji 

masuk Agama Islam, namun setelah pernikahan sang suami kembali memeluk Agama 

Buddha. Hal tersebut jelas memicu keretakan hubungan antara suami isteri dalam 

rumah tangga karena adanya perbedaan keyakinan yang terus menerus menyebabkan 

perselisihan. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membahas Perspektif 

Maqashid Syariah Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Analisis 

Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung Nomor 

0751/Pdt.G/2015/PA.Tmg.) agar dapat menjadi referensi bagi kalangan terkait baik 

dari mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.  
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A. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan beberapa 

identifikasi masalah : 

1. Faktor Ekonomi 

Adanya biaya untuk mendaftarkan perceraian di PA. 

2. Faktor Tidak Ada Tanggungjawab 

Suami tidak bisa memberikan nafkah kepada isteri 

3. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Adanya otoritas suami sebagai pemegang kekuatan 

4. Faktor Pindah Agama (Murtad) 

Suami memutuskan untuk memeluk agama lain 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka 

penulis membatasi hanya pada faktor suami pindah agama alias murtad. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni Bagaimanakah 

Perspektif Maqashid Syariah tentang Cerai Gugat dengan Alasan Murtad. 
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D. Tujuan Penulisan 

Sebagaimana rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan ini 

adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah perspektif maqashid syariah 

tentang cerai gugat dengan \alasan murtad. 

 

E. Manfaat Penulisan 

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu khususnya ilmu psikologi keluarga dan ilmu hukum Islam 

serta pihak-pihak yang berminat dalam kajian perceraian di berbagai daerah di 

Indonesia atau penelitian lanjutan yang sesuai dengan penelitian ini. 

Dari aspek praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan oleh PA Kabupaten Temanggung dalam merumuskan kebijakan 

yang dapat memberi solusi terkait masalah tersebut. 

 

F. Penegasan Istilah 

Berikut saya tegaskan maksud dari judul skripsi saya untuk 

mempermudah pemahaman di samping untuk menghindari interpretasi ganda 

dan salah tafsir: 

1. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan 

lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu 
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terjadi dengan suatu putusan pengadilan.
13

 Cerai gugat yang dimaksud di 

sini adalah cerai gugat yang diajukan dengan alasan suami yang murtad. 

2. Murtad (Ar-riddah=kembali). Keluar dari agama Islam dan kembali 

kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik 

dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun 

karena suatu keyakinan.
14

 Murtad yang dimaksud di sini adalah alasan 

yang dijadikan dasar perceraian, yaitu keluar dari agama Islam salah 

seorang pasangan baik itu suami atau istri yang dimana sebelumnya dari 

awal mereka menikah sama-sama menganut agama Islam. 

3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai 

hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
15

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang 

bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama 

Kabupaten Temanggung Nomor 0751/Pdt.G/2015/PA.Tmg. 

                                                            
       13 Kamus Hukum, Bandung, Citra Umbara, 2013, Cet. ke-7, hal. 73 

 
       14 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baruvan Hoeve, 

1996, hal. 1233 

 
       15 A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 1996, Cet. ke-1, hal. 245. 
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2. Sumber Data 

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya, maka jenis sumber data 

yang diperlukan adalah : 

 Data Primer diperoleh dari PA Kabupaten Temanggung tentang proses 

perceraian beserta faktor-faktor penyebab perceraian terutama cerai gugat. 

 Data Skunder diperoleh melalui bahan-bahan laporan dokumentasi serta 

sumber-sumber buku yang terkait dengan faktor-faktor penyebab perceraian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan 

melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

 Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang 

terkumpul dan mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat 

diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan. 

 Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitiandengan bahasa yang 

sesuai. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun skripsi ini akan saya uraikan sistematika penulisan agar 

lebih mudah dalam pembahasannya. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang mengapa penulis membuat judul 

skripsi ini disertai dengan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan kajian teoritis terkait perceraian dan faktor penyebab 

perceraian, putusnya perkawinan karena perceraian, perceraian dalam 

perundangan, perceraian dalam hukum adat, perceraian dalam hukum Agama, 

pengertian murtad menurut para ahli serta kajian relevan dari skripsi terdahulu. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan atau menjawab atas rumusan masalah yang telah 

dibuat dan diteliti oleh penulis. Berisi data primer maupun sekunder, sedikit 

gambaran Kabupaten Temanggung, berisi data-data dari PA Temanggung terkait 

faktor penyebab cerai gugat tahun 2015. 

BAB IV ANALISIS 

Bab ini berisi analisa penulis tentang putusan perkara perdata nomor . 

0751/Pdt.G/2015/PA.Tmg. perspektif maqashid syariah 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menyimpulkan dari serangkaian penjelasan yang dipaparkan oleh 

penulis disertai saran dan penutup. 


