
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Keluarga merupakan salah satu unsur pokok dalam masyarakat. 

Keluarga dalam hal ini yaitu rumah tangga, yang mana dibentuk dengan 

suatu perkawinan yang memiliki tujuan untuk membina keluarga yang 

sakīnah, mawaddah, dan warahmah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 

Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Disamping itu, 

perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih dan 

sayang antara suami dan isteri, dari padanya dapat diharapkan untuk 

melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di 

dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil 

sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.
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Hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik 

sesuai dengan apa yang telah kita impikan. Terkadang terdapat beberapa 

faktor yang menjadi hambatan bagi keharmonisan sebuah hubungan rumah 

tangga. Faktor tersebut timbul secara sengaja maupun tidak di sengaja. 

Konflik  yang ada dalam rumah tangga tidak jarang berujung dengan 

perceraian.   

Perceraian di Indonesia sudah bukan lagi hal yang asing, bahkan 

hal tersebut sudah lumrah dan banyak kasus-kasus perceraian. Menurut 
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BPS (Badan Pusat Statistik), angka perceraian yang terjadi di Indonesia 

pada tahun 2015 mencapai 347.256 kasus.
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 Di Tasikmalaya khususnya, 

kasus perceraian dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terbilang sangat 

tinggi yaitu mencapai angka 9.756 kasus. Dari data tersebut terlihat begitu 

banyaknya kasus-kasus perceraian.
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Perceraian disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perceraian ialah tekanan kebutuhan ekonomi 

keluarga, cemburu, tidak memiliki keturunan, poligami, kawin paksa, 

menikah di bawah umur, KDRT, perbedaan prinsip, agama, ataupun 

gangguan pihak keluarga.
4
 Semua hal tersebut akan memicu pertengakaran 

dan bisa jadi melibatkan tindakan fisik yang berujung dengan perceraian. 

Perceraian bukan saja bisa merugikan beberapa pihak namun juga 

Allah SWT sangat membenci perceraian tersebut, dan ketika 

mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharathnya dari 

manfaatnya, maka perceraian itu di perbolehkan. Karena itu, kalau masih 

bisa hidup bersama tanpa perceraian, maka pertahankan perkawinan itu.  
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Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : 

ِ تََعالَى الطهََلقُ   أَْبَغُض اْلَحََلِل ِإلَى َّللاه

 

 

“Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian.” (HR. Abu 

Daud dan di Shahihkan oleh Al-Hakim) 

 

Walaupun talak itu dibenci, namun sebagai jalan terakhir bagi 

kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Namun, 

pada umumnya anak tidak menghendaki ayah dan ibu bercerai karena bagi 

seorang anak keutuhan keluarga merupakan bagian dari kebutuhannya 

untuk memperoleh curahan kasih sayang. Keluarga yang utuh tentunya 

memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan 

terhadap kedua orang tuanya, kepercayaan dari orang tua dirasakan oleh 

anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan dan bantuan orang tua yang 

diberikan kepada anak akan menyatu dan memudahkan anak untuk 

menangkap makna dari upaya yang dilakukan. 

Keluarga dikatakan utuh bila di samping lengkap anggotanya, juga 

lengkap oleh anggota terutama anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi 

kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas 

hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan 

kehadirannya dan dihayati secara psikologis. Hal ini diperlukan agar 

pengaruh, arahan, bimbingan dan sistem nilai yang direalisasikan orang 



tua senantiasa tetap dihormat, mewarnai sikap dan pola perilaku anak-

anaknya.
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 Perceraian juga akan menimbulkan dampak negatif bagi perilaku 

keberagamaan anak. Salah satu contohnya yaitu menurunnya kualitas 

ibadah anak Dengan lemahnya keagamaan anak, maka motivasi anak 

untuk melakukan hal-hal positif dan mengembangkan nilai-nilai yang 

terpuji semakin rendah pula. Kedua orang tua seharusnya memperhatikan 

betul permasalahan agama anak. Agama adalah hak paling asasi bagi anak. 

Agama juga merupakan penentu kebahagiaan dan keselamatan hidup anak 

di dunia maupun di akhirat. Anak akan dengan mudah terprovokasi oleh 

hal-hal negatif yang seharusnya belum layak untuk ia ketahui. 

Peneliti memilih lokasi di SMAN 7 Tasikmalaya karena data 

mengenai anak korban perceraian yang terdapat di sekolah tersbut cukup 

jelas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti 

ajukan adalah bagaimana perceraian orang tua mempengaruhi perilaku 

keberagamaan anak di SMAN 7 Tasikmalaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dampak perceraian orang tua terhadap perilaku 

keberagamaan anak usia remaja di SMAN 7 Tasikmalaya. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat praktis 

Manfaat penelitian secara praktis dari hasil penelitian ini 

adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua 

yang bercerai terhadap perilaku keberagamaan anak agar 

perceraian tidak menjadi faktor buruknya perilaku keberagamaan 

anak. 

b. Secara teoritis 

Adapun secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat 

dalam mengembangkan teori Sosiologi Dakwah khususnya 

mengenai perilaku keberagamaan anak korban perceraian. 

 

E. Sistematika Pembahasan  

1. Bab pertama, pada  Bab  ini peneliti  membahas  mengenai latar  

belakang, rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  kegunaan  penelitian  

dan sistematika pembahasan. 

2. Bab kedua, pada  Bab  ini  peneliti  menguraikan  mengenai  penelitian 

- penelitian terdahulu  yang  menjadi  tinjauan  pustaka  dan 



menguraikan teori-teori yang terkait dengan masalah yang diangkat 

peneliti dalam skripsi ini. 

3. Bab ketiga, pada  bab  ini  peneliti  menjelaskan  metode  penelitian  

yang  digunakan, populasi dan sempel, teknik pengumpulan data,  

operasionalisasi konsep,  tempat dan waktu. 

4. Bab keempat, pada  bab  ini peneliti menjelaskan dampak dari 

perceraian terhadap perilaku keberagamaan anak, studi kasus: SMA 

Muhammadiyah Bantul. 

5. Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

 

 


