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ABSTRAK 

 

Penelitian ini ditulis dengan dilatar belakangi oleh keinginan peneliti 

untuk mengetahui persepsi perempuan terhadap gugatan perceraian di Kota 

Tanjungpinang, dimana angka perceraian yang tinggi di Kota Tanjungpinang 

banyak dilakukan oleh perempuan. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah  

untuk melihat penyebab terjadinya perceraian dan situasi setelah bercerai. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Pengambilan 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling snowball atau dari 

satu responden ke responden yang lainnya. Teori yang digunakan adalah Teori 

Pertukaran Sosial yang dikemukakan oleh George C Homans dengan lima 

proposisi yakni, Proposisi Sukses, Proposisi Stimulus, Proposisi Nilai, Proposisi 

Restu-Agresi, dan Proposisi Devripasi-Satiasi (Kejenuhan). 

Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian yang 

dilakukan istri di Kota Tanjungpinang, perceraian bukanlah hal yang memalukan 

dan cerai gugat yang dilakukan perempuan merupakan hal yang wajar terjadi. 

Gugatan yang dilakukan perempuan merupakan tindakan yang tegas dalam 

menyelesaikan masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan lagi, walaupun 

sudah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikannya. 

 

Kata Kunci: Persepsi, Cerai Gugat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research was based on the event will be written by the researcher 

wishes to know the perception of women in divorce lawsuits against the city of 

Tanjungpinang, where the divorce rate is high in the town of Tanjungpinang many 

done by women. In addition the aim of the research is to look at the causes of the 

occurrence of divorce and the situation after a divorce. 

 This research uses Qualitative descriptive method. Retrieval of 

informants in this study using a snowball sampling or from one of the respondents 

to the respondents. The theory used is a social exchange theory advanced by 

George c. Homans with five propositions namely, Success Proposition, Stimulus 

Proposition, Value Proposition, Restu-Aggression Proposition, and Proposition-

Satiasi Devripasi (Saturation). 

The results of the research, it can be inferred that the divorce suit was 

conducted in the city of Tanjungpinang's wife, divorce is not shameful and 

divorced plaintiff committed women are a reasonable case. Tort committed 

women is action emphatic in resolving problems of households which can not be 

solved yet, though it's been sitting for various ways to get it done. 

 

Keywords: Perception, Divorce Is Final 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan 

umat manusia, karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan 

dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itu, dalam suatu perkawinan itu diperlukan adanya cinta lahir bathin antara 

pasangan suami istri tersebut. Dalam sebuah perkawinan hak dan kedudukan isteri 

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Hal ini juga sebagaimana 

terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-

laki dan perempuan adalah seimbang.  

Dalam perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan 

berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-istri, per 

kawinan yang demikian diputus. UU No. 1 Tahun 1974 dengan diterbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977, maka UU No. 1 Tahun 1974 berlaku 

secara nasional. Selanjutnya undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan 

memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan yang 

telah berlaku bagi semua golongan dari warga negara Indonesia, bagi golongan 

atau yang berkeyakinan islam, perkawinan yang tidak harmonis antara suami-istri. 

Hingga saat ini angka perceraian di indonesia masih tinggi. Tercatat 

212.400 pasangan bercerai di seluruh indonesia dengan jumlah kasus gugat cerai 

yang banyak mengajukan perceraian. Hingga oktober 2016 tercatat 315.000 

permohonan cerai diterima di pengadilan agama diseluruh indonesia. Perceraian 



 

 

lebih banyak diinginkan oleh pihak istri dengan angka 224.239 gugatan dan 

sisanya diajukan pihak suami 90.761 kasus. Khusus untuk bulan Oktober 

sebanyak 10.801 pasangan resmi bercerai dari jumlah itu 7.819 gugat dan 2.982 

kasus talak, dengan demikian sepanjang 2016 telah lahir 5.490 janda baru dengan 

rincian 3.980 perceraian gugat. (sumber: detik news) 

Peningkatan angka perceraian juga terjadi di kota Tanjungpinang meski 

mengalami naik turun. Dari data yang di tampilkan pengadilan agama kota 

Tanjungpinang, pada tahun 2014 sempat menembus angka 857 kasus dan sedikit 

mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu 723 kasus. Sebagai kota yang 

beradat istiadat melayu dan memiliki kebudayaan melayu yang masih sangat 

kental tentunya dengan tinggi angka cerai gugat yang dilakukan oleh perempuan 

dikota Tanjungpinang akan menimbulkan berbagai persepsi terhadap perempuan 

yang melakukan cerai gugat dikota Tanjungpinang.  

Sementara itu, berdasarkan pengalaman dan realitas yang mereka lihat, 

perceraian lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibanding positif, namun 

yang menjadi persoalan sekaligus kekhawatiran di kota Tanjungpinang adalah 

angka perceraian dari tahun ke tahun terus mengalami naik turun, tetapi 

penurunan angka perceraian tersebut tidak begitu drastis, pada dasarnya angka 

perceraian masih tetap tinggi. Pengadilan Agama Tanjungpinang mencatat selama 

periode 2011 hingga 2016 terjadi sekitar 4.537 pasangan yang melakukan  

Perceraian yang diinginkan istri atau cerai gugat terhadap suami bahkan 

dipandang lebih buruk lagi dibanding talak yang dijatuhkan suami terhadap istri.  



 

 

Hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan masyarakat, posisi suami lebih tinggi 

derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. Pada posisi ini, kecaman 

terhadap pasangan yang bercerai bisa dipahami karena perkawinan masuk dalam 

wilayah sakral serta melibatkan semua pihak artinya perkawinan tidak hanya 

melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan kerabat dekat, keluarga 

besar, masyarakat, pemangku adat dan agama.  

Dari segi dampak, perceraian juga berdampak luas, selain berdampak 

psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya 

tatanan sosial, memberi contoh tidak baik bagi pasangan lain, seakan-akan 

perceraian satu-satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam 

rumah tangga. Apalagi bagi masyarakat tradisional dimana pembagian peran 

dalam rumah tangga belum berimbang, suami dinobatkan sebagai kepala rumah 

tangga atau pencari nafkah, sementara istri sebagai ibu rumah tangga, jika terjadi 

perceraian mata rantai ekonomi keluarga akan terputus. Bagi masyarakat, 

peristiwa pernikahan adalah peristiwa sakral baik dalam bingkai agama maupun 

adat, (sumber: substantialjurnal.org). Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut, maka penulis membahas lebih lanjut tentang “ PERSEPSI 

PEREMPUAN YANG MELAKUKAN CERAI GUGAT DI KOTA 

TANJUNGPINANG ” 

 

 

 



 

 

2. Pembahasan 

Pada masa lalu, persepsi perempuan terhadap perceraian itu merupakan 

suatu hal yang tabu dan memalukan. Apalagi bila perceraian itu terjadi atas 

keinginan istri. Perempuan yang menggugat suaminya sering dipandang buruk 

oleh masyarakat. Sehingga perceraian dianggap sesuatu yang tabu. Sebagai 

masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, yang mendasari pandangan 

perempuan terhadap perceraian adalah melalui pemahaman tentang ajaran Islam 

itu sendiri. Cerai merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. 

Namun, jika tidak ada cara lain sementara cerai merupakan jalan keluar dalam 

perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan. Perceraian merupakan sebuah 

akhir dari proses yang didahului dengan peristiwa-peristiwa tertentu sesuai 

dengan kondisi hubungan pasangan suami-istri, seperti adanya perselingkuhan, 

dan masalah ekonomi, maka proses perceraian sering terjadi, sehingga masing-

masing pasangan siap untuk berpisah antara satu dengan yang lain.  

Ketika terjadi konflik dan perasaan tertekan atas sikap dan perlakuan 

suami, istri lebih memilih bersikap mengalah dan memendam sendiri masalah 

yang dihadapinya. Persepsi perempuan terhadap gugatan yang dilakukan, 

perceraian merupakan hal yang lumrah dan tanpa suamipun penggugat bisa 

menghidupkan anak-anaknya. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut 

ini:  

 “Biasa saja dek, saya senang aja sudah lepas dari suami saya. Sudah   

tidak ada masalah dalam rumah tangga. Saya pun tidak takut untuk 

bercerai bukan zaman dulu lagi dek, perempuan takut untuk bercerai takut 

hidup jandalah. Sekarang ini cerai sudah menjadi hal yang lumrah, tanpa 



 

 

suamipun kita bisa menghidupkan anak-anak.”(Wawancara RI,42 tahun, 

24 Januari 2017) 

 

 Dapat dijelaskan bahwa perceraian merupakan hal yang wajar terjadi dan 

status janda bukanlah hal yang memalukan. Seluruh informan menganggap 

perceraian merupakan hal yang wajar terjadi ketika konflik dalam rumah tangga 

tidak bisa untuk diselesaikan. Serta perceraian saat ini dianggap sebagai jalan 

keluar satu-satunya ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga yang terjadi 

terus menerus. Perempuan pada saat ini tidak takut menggandeng status janda, 

karena kesiapan mental mereka untuk bercerai itu sangat kuat dan yakin bahwa 

tanpa suami mereka juga bisa bahagia dan bisa menghidupi anak-anaknya.  

a. Alasan perempuan melakukan cerai gugat.  

 Dengan melihat tingginya angka perceraian yang dilakukan perempuan di 

Kota Tanjungpinang setiap tahunnya, menunjukkan bahwa perceraian merupakan 

jalan terakhir bagi pasangan suami-istri dalam menyelesaikan masalah rumah 

tangga yang dihadapinya. Kondisi rumah tangga yang sudah berubah atau tidak 

harmonis lagi merupakan penyebab terjadinya gugatan perceraian yang dilakukan 

istri. Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan informan berikut ini: 

“Keluarga sudah tidak harmonis, suami sering pulang malam kadang 

sampai subuh, tidak peduli masalah kekurangan yang ada dirumah jika 

diajak bicara selalu emosi. Jadi komunikasi dirumah tidak ada lagi dan 

kami sering diam, kurang peduli dengan anak. Pisah tempat tinggal dia 

pulang kerumah ibunya selama satu bulan. Saya rasa rumah tangga saya 

tidak mungkin dapat bersatu lagi” ( wawancara VN 39 tahun, 30 januari 

2017 ). 

 

 Dalam kasus perceraian ini VN yang merupakan sebagai penggugat, ia 

melakukan gugatan perceraian kepada suaminya yang tidak peduli lagi terhadap 



 

 

rumah tangganya. Hal tersebut yang menyebabkan VN melakukan gugatan karena 

kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada 

komunikasi yang baik antara dia dan suaminya, serta sebelum gugatan yang 

dilakukannya ia sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan. Perbedaan 

keyakinan karena suami sudah pindah keagamanya membuat istri merasa tidak 

ada kecocokan lagi, apa lagi dengan tingkah laku suami yang tidak bisa berubah 

baik. Seperti yang di sampaikan informan berikut:  

“suami saya terlilit hutang, terus pergi begitu saja meninggalkan saya dan 

anak saya, sampai ketenteraman rumah tangga mulai goyah karena kami 

sering bertengkar. Bertengkar terus menerus, bahkan setiap hari selama 

dua tahun dan satu hal lagi, suami saya sudak kembali ke agama 

Kristen.” (Wawancara SS, 41 tahun, 27 Januari 2017) 

 

 Dari hasil wawancara informan SS, ia mengatakan hal yang membuat ia 

menggugat suaminya karena suaminya terlilit hutang, kemudian pergi begitu saja 

meninggalkan ia dan anaknya. Dan ia juga merasa ketentraman rumah tangganya 

mulai goyah sejak dua tahun terakhir karena bertengkar terus. Ditambah lagi 

suami SS sudah pindah keagamanya. Hal inilah yang membuat SS merasa tidak 

ada kecocokan lagi antara ia dan suaminya, sehingga ia memilih jalan perceraian 

untuk keluar dari masalah dalam rumah tangganya. Selain itu gugatan cerai 

dilakukan oleh istri karena suami tidak menafkahi keluarganya. Karena alasan 

suami tidak mau bekerja.  

b.  Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga.  

  Dalam menghadapi masalah rumah tangga yang terjadi secara terus-

menerus, dan sebelum melakukan gugatan penggugat juga sudah berusaha 



 

 

menyelesaikan persoalan rumah tangganya agar mendapatkan jalan keluar dan 

perceraian tidak terjadi, penyelesaian tersebut sudah dilakukan berkali-kali namun 

tidak terselesaikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan berikut ini: 

“Saya sudah ngomong baik-baik sama suami supaya mau bekerja agar 

dapat menafkahi keluarga, namun respon suami baik dan mulai bekerja 

tetapi hanya berlaku sesaat, kemudian diulangi lagi terus menerus tidak 

mau bekrja, saya tanya kenapa tidak mau bekerja jawabnnya dia tidak 

bisa bekerja dibawah tangan orang.”(Wawancara TK, 27 tahun, 22 

Januari 2017) 

 

 Dari hasil wawancara informan TK diatas, ia sudah berusaha untuk 

mempertahankan rumah tangganya, dengan cara ngomong baik-baik ke suami 

agar ia mau bekerja, pada awalnya respon suami TK baik dan mulai mau bekerja, 

namun perubahan itu tidak berlangsung lama. Kesalahan yang sudah pernah ia 

buat di lakukannya lagi. Saat ditanya jawabnya selalu sama bahwa ia tidak bisa 

kerja dibawah tangan orang. Kemudian dari pihak suamipun tidak ada usaha 

untuk menasehati suaminya agar ia mau bekerja dan mau menjalankan tanggung 

jawabnya sebagai kepala keluarga. Dari keluarga TK sangat mendukung atas 

gugatan yang ia lakukan, karena suami yang tidak ada rasa tanggung jawab 

terhadap istri dan anaknya.  

 Berdasarkan penyebab perceraian yang disampaikan oleh semua informan 

dapat dijelaskan menggunakan Teori Pertukaran Sosial. Teori pertukaran sosial 

menyatakan bahwa harus ada pertukaran yang seimbang antara usaha yang 

dilakukan dengan imbalan yang didapatkan. Dengan tidak terpenuhinya 

kebutuhan pokok karena suami tidak bekerja, Maka imbalan bagi istri karena 

sudah mengurus rumah tangga tidak bisa didapatkan.  



 

 

 Akibatnya pertukaran yang seimbang tidak terjadi dan menimbulkan 

berbagai permasalahan yang menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga. 

Pertukaran yang seimbang hanya dapat terjadi apabila seorang suami dapat 

melakukan tugasnya sebagai pencari nafkah, sedangkan istri mengurus rumah 

tangga termasuk anak-anaknya. Namun kondisi seperti itu tidak semua orang 

dapat mengalaminya. Hal tersebut bisa dijelaskan menggunakan teori pertukaran 

sosial Homans yaitu pada proposisi sukses dalam setiap tindakan, semakin sering 

suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan 

tindakan itu ( Homans, 1974:16 dalam Margaret M. Poloma, 2004:61).  

c. Situasi setelah terjadinya gugatan perceraian.  

 Setelah terjadinya perceraian dari hasil gugatan yang dilakukan istri, 

penggugat merasa sudah terlepas dari masalah keluarganya yang dihadapi selama 

ini, dan tidak ada rasa penyesalan dari pihak penggugat, hal ini dikarenakan 

penggugat beranggapan bahwa masalah yang terjadi tidak terselesaikan karena 

tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan oleh pihak mantan suaminya itu. 

Adapun situasi yang dialami penggugat setelah perceraian terjadi, penggugat 

merasa lepas dari masalah besar yang di hadhadapi selama berumah tangga. Hal 

tersebut di dukung dengan pernyataan informan berikut ini: 

“Setelah bercerai yang jelas saya sudah berstatus janda, jadi saya tidak 

merasa ada yang ganjal meski tanpa suami, fokus aja sama 

keluarga.”(Wawancara EV, 28 tahun, 23 Januari 2017) 

  

 Berdasarkan hasil wawancara EV di atas, ia menyatakan hasil yang didapat 

dari perceraian adalah status janda dan dengan bercerai EV merasa masalah yang 



 

 

di hadapi sudah terlepas dan lebih bisa fokus sama keluarga. Walaupun tanpa 

suami lagi dan ia masih bisa semangat menjalani hidup dengan berstatus janda 

 Homans menyatakan bahwa seseorang akan mengalami peristiwa dimana 

tindakan seseorang pada masa lalu terjadi stimulus tertentu atau serangkaian 

stimulus yang dimana tindakan seseorang diberikan imbalan, maka semakin mirip 

stimulus saat ini dengan stimulus masa lalu, semakin besar kecenderungan orang 

tersebut mengulangi tindakan yang sama atau yang serupa. (Homans 1974). Dapat 

dijelaskan istri mendapat ransangan dari permasalahan rumah tangganya yang 

sering terjadi merupakan permasalahan yang berulang yang disebabkan oleh 

suaminya yang kurang tanggung jawab terhadap keluarganya selama ini. Sehingga 

gugatan perceraian yang dilakukan istri merupakan stimulus dari permasalah 

rumah tangganya yang terjadi selama ini dengan tujuan untuk mendapatkan 

kebahagiaan kedepannya. 

d. Respon masyarakat terhadap gugatan perceraian yang dilakukan. 

 Selain keluarga masyarakat juga memberi dukungan terhadap keputusan 

yang diambil oleh pengugat, hal tersebut dikarenakan masyarakat sering 

mendengar pertengkaran mereka dan mengetahui kelakuan mantan suami 

penggugat tersebut. berikut pernyataan informan yang merupakan tetangga SS: 

“Bagus sih, dia berani karena saya sering mendengar mereka bertengkar 

tak peduli waktu kadang tengah malam, lagipun suaminya udah pindah 

agama.(Wawancara Rahmat, 40 tahun, 27 Januari 2017) 

 

 Pernyataan dari Rahmat, ia menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan 

SS sangat didukung, dikarenakan ia sudah mengetahui masalah yang dihadapi SS 



 

 

sebelum terjadinya perceraian, Rahmat merupakan tetangga dekat dengan 

penggugat, setiap ada masalah penggugat sering bercerita ke Rahmat dan istrinya. 

Rahmat juga sering mendengarkan penggugat dengan suaminya bertengkar terus 

tidak peduli waktu ketika malam hari. Menurut Rahmat gugatan yang dilakukan 

penggugat itu merupakan tindakan yang bagus dilakukan karena penggugat berani 

mengambil keputusan untuk bercerai, agar tidak menderita lagi. Selain itu 

masyarakat yang mengetahui permasalahan yang terjadi juga merespon baik 

terhadap gugatan yang ia lakukan. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Listya Karvistina (2011) universitas negeri yogyakarta 

dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus Kampung 

Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta). 

Dengan hasil temuan dari penelitian yang lakukan, bahwa sebagian anggota 

masyarakat kampung iromejan berpersepsi bahwa janda merupakan seseorang 

yang harus lebih dipantau, diperhatikan, terutama janda yang masih muda. Selain 

itu, masih ada anggapan umum masyarakat bahwa janda lebih cenderung dicap 

atau diberi label sebagai perusak hubungan suami istri orang lain dan sebagai 

penggoda.  

Berbeda pada penelitian sebelumnya, pada penelitian ini masyarakat 

merespon baik terhadap status janda dan tidak memandang negatif terhadap status 

seorang janda. Karena perceraian juga hal yang biasa di dengar pada masyarakat 

sekarang, keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang yang 

menikah, namun tak jarang masalah yang menimpa tidak bisa dilewati pasangan 



 

 

dalam menjalankan ruamah tangganya. Sehingga gugatan perceraian menjadi 

solusinya, percerain yang dilakukan akan mendapat tanggapan-tanggapan dari 

berbagai pihak. Gugatan yang dilakukan oleh pasangan mendapat respon atau 

tanggapan yang baik dari keluarga maupun masyarakat, respon baik tersebut 

diterima masyarakat dikarenakan masalah yang dihadapi selama ini sudah 

diketahui masyarakat dan keluarga.  

Pada tahap ini, Homans menyebutkan dengan proposisi restu-agresi yakni 

bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan dari 

perbuatan yang dilakukannya  maka ia akan marah, begitu juga bila tindakannya 

memperoleh ganjaran atau imbalan yang diharapkan maka ia akan merasa senang 

(Homans, 1974). Proposisi ini tepat untuk menjelaskan respon keluarga dan 

masyarakat, perceraian yang dilakukan oleh istri mendapat dukungan dari berbagai 

pihak dan usaha-usaha yang dilakukan penggugat untuk mendapatkan kebahagiaan 

tidak sia-sia sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan pertukaran 

yang seimbang antara usaha dan imbalan yang didapat. Oleh sebab itu, keputusan 

untuk bercerai merupakan hal yang wajar terjadi apabila masalah rumah tangga 

yang tidak bisa dipertahankan lagi.  

 Hasil temuan dari persepsi perempuan dikota Tanjungpinang terhadap 

perceraian pada saat ini, dapat dijelaskan bahwa perceraian bukan merupakan hal 

yang tabu dan memalukan. Perceraian merupakan hal yang wajar terjadi. Seluruh 

informan menganggap perceraian merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. 

Serta perceraian saat ini dianggap sebagai jalan keluar satu-satunya ketika 



 

 

menghadapi masalah dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus. Perempuan 

pada saat ini tidak takut menggandeng status janda, karena kesiapan mental mereka 

untuk bercerai itu sangat kuat dan yakin bahwa tanpa suami mereka juga bisa 

bahagia dan bisa menghidupi anak-anaknya.  

 Permasalahan yang sering terjadi terus-menerus membuat istri pada ahirnya 

akan menyerah untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini karena istri merasa 

sudah tidak aman, tidak ada kecocokan lagi dan tidak bahagia dalam menjalani 

rumah tangganya. Sehingga persepsi perempuan terhadap perceraian pada saat ini 

bahwa perceraian bukan hal yang menakutkan dan perceraian itu hal yang wajar 

terjadi. Serta, cerai gugat yang dilakukan oleh istri sudah hal yang biasa didengar 

oleh telinga masyarakat.   

 

3. Simpulan 

Permasalahan dalam rumah tangga yang sering terjadi membuat istri tidak 

bisa untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya. Hal tersebut 

mengakibatkan rasa jenuh dalam mempertahankan perkawinannya. Sehingga istri 

memilih berpisah dengan cara menggugat cerai suaminya. Lamanya hubungan 

rumah tangga yang dijalani tidak mempengaruhi keputusan istri untuk menggugat 

cerai suaminya, bahkan anak pun tidak bisa menjadi alasan untuk tetap 

mempertahankan rumah tangganya. Alasan istri menggugat cerai suaminya 

dikarenakan beberapa faktor, seperti suami malas bekerja, suami terlilit hutang 

tanpa sepengetahuan istri, kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, suami 



 

 

pergi meninggalkan istri dengan waktu yang cukup lama tanpa ada kabar serta 

tidak pernah menanyakan kabar anak-anaknya, perbedaan pendapat dan suami 

berubah keyakinan (Pindah Agama) juga menjadi alasan istri menggugat cerai 

suaminya, dan kurangnya rasa percaya terhadap istri sehingga suami menuduh 

istrinya selingkuh tanpa ada alasan yang jelas membuat istri jenuh dengan 

tuduhan itu sehingga istri memilih berpisah dari suaminya dengan melakukan 

gugatan perceraian.  

Gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri merupakan tindakan yang 

tegas untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan keluar dari masalah dalam 

rumah tangga yang sering di alami. Persepsi perempuan yang melakukan cerai 

gugat pada saat ini dapat dikatakan bahwa perceraian bukan hal yang memalukan, 

cerai gugat yang dilakukan oleh istri merupakan hal yang lumrah terjadi, serta 

setelah bercerai status janda bukanlah hal yang menakutkan baginya, meskipun 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja serta mengurus anak-

anaknya. Namun ketika keputusan untuk bercerai sudah sangat kuat, maka 

penggugat tidak memikirkan hal-hal yang akan terjadi kedepannya. Yang di 

butuhkan adalah ketentraman hidup dan kebahagiaan.  

 

4. Saran  

 
 Untuk mengurangi tingginya angka cerai gugat di kota Tanjungpinang 

setiap tahunnya, dalam penelitian ini,  hal yang sebaliknya dilakukan pihak terkait 

yaitu:  



 

 

1. Keluarga terutama orang tua hendaknya lebih berperan dengan melakukan 

pengawasan terhadap anaknya yang sudah berumah tangga, agar anaknya 

bisa menjaga pernikahan yang merupakan hal yang sakral dalam 

kehidupan.  

2. Baik suami maupun istri hendaknya dapat menjalankan hak dan 

kewajibannya dengan baik serta mengetahui dan menyadari tanggung  

jawabnya masing-masing agar hubungan suami istri mendapat 

kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

3. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) harus 

diperkuat lagi peran dan fungsinya, demi mencegah terjadinya perceraian. 

BP4 mempunyai peran penting agar tingkat perceraian bisa dikurangkan. 

BP4 juga mempunyai tugas agar calon pengantin nantinya bisa membina 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.  

Hal ini guna menurunkan angka perceraian khususnya cerai gugat yang 

dilakukan oleh perempuan di kota Tanjungpinang. Karena pernikahan merupakan 

hal yang sakral. Hendaknya pasangan lebih menjaga keutuhan rumah tangganya, 

agar perceraian tidak terjadi. 
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