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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga bahagia merupakan keinginan bagi setiap pasangan suami 

istri yang telah menikah, Akan tetapi terkadang harapan dari pernikahan tidak 

sesuai yang diharapkan, karena dalam keluarga kadang terjadi masalah yang 

tidak sesuai yang diharapkan sehingga harapan pernikahan dengan adanya 

masalah kadang berdampak ketingkat perceraian, adapun penyebab dari 

persoalan ini adalah banyak hal, mulai dari perselingkuhan, ketidak 

harmonisan sampai persoalan ekonomi.1Kasus perceraian di Sleman terhitung 

tinggi. Pengadilan Agama (PA) Sleman selama 2017 mencatat sebanyak 

1.977 kasus perceraian. Jumlah ini naik 19% jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya,yaitu 1.658 kasus atau meningkat 319 kasus. Dari jumlah 

tersebut, gugatan cerai dari istri mencapai 1.375 kasus dan dari pihak suami 

men capai 602 kasus. Penyebab utama, karena faktor ekonomi, ketidak 

harmonisan, dan pasangan tidak bertanggung jawab. Kasus per ceraian 

tersebar merata di 17 kecamatan yang ada di Sleman. Panitera Pengadilan 

Agama (PA) Sleman Suhartadi mengatakan, dari pengajuan per ceraian 

tersebut tidak se mua nya dikabulkan. Dari 1.977 ka sus pada 2017, yang di 

pu tus kan hanya 1.421. Begi tu juga pada 2016, dari 1.658 kasus, yang 
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dikabulkan 1.516 kasus. “Ada beberapa sebab  tidak semua kasus perceraian 

di kabulkan, di antaranya karena dicabut, tidak diterima, digugurkan, dan 

dicoret, kata Su hartadi Selasa (13/3). Sekretaris komisi D DPRD Sle man 

Arif Kurniawan mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan masih tingginya 

kasus perceraian yang terjadi di Sleman. Menurut dia, agar kasus  perceraian 

dapat di tekan, maka harus ada kebijakan  tersendiri, terutama kebijakan yang 

menyangkut kesejahteraan. Ini juga berarti, untuk pembangunan di 

masyarakat dalam  bidang mental dan rohani.2 

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT 

mensyari’atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-

hambanya, agar mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan 

tujuan-tujuan yang mulia
3
.  Akad nikah adalah perjanjian suci antara seorang 

pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal.  Dalam UU 

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1) disebutkan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalam Allah dan Sunnah telah Jelas  

bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya  supaya  kawin, setiap  mereka 

yang berkemampuan secara lahir maupun batinnya, dikarenakan perknikahan 

adalah hal yang sangat  bagi  manusia, untuk itu pernikahan yang 
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dilaksanalkan   haruslah pernikahan  yang sah, Sesuai yang  terdapat  pada 

Pasal 2 UU No.1 Th 1974 ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

masing-masing agama ”. Dikarenakan  pernikahan dalam  UU Perkawinan 

harus berdasarsarkan  ajaran agama,  hal ini selaras dengan aturan Islam 

karena pernikahan itu adalah  ajaran Islam. Untuk itu  seorang muslim, selain 

mengetahui  Ibadah Sholat, Puasa, Haji yang  mana ini bagian dari Agama 

Islam, tetapi Juga juga harus mengetahui tentang urusan keluarga dan 

pernikahan. 

Perkawinan menurut Islam adalah merupakan amal ibadah, karena 

perkawinan merupakan Sunnah Rasul, agar nilai keibadahan nikah dapat 

langgeng maka pasangan suami isteri berkewajiban untuk membentuk rumah 

tangga yang berkualitas yang masing-masing pasangan suami isteri dapat 

merawat cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dapat terciptanya 

keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga terwujud 

kehidupan rumah tangga yang serasi, selaras dan seimbang baik kehidupan 

duniawi maupun ukhrowi.
4
  

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga perlu persiapan yang 

matang. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik, mental, sumber daya 

ilmu kerumah tanggaan, ketepatan menjatuhkan pilihan, idealitas usia saat 

nikah kesiapan menghadapi berbagai problem dan masalah rumah tangga. 
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Pada kenyataanya, hidup berkeluarga kadang   sesuai pada  keinginan , yaitu 

ketentraman, sering  dialami  beberapa  masalah  dan  pada akhirnya  bisa 

terselesaikan , akan tetapi kadang tak terselesaikan dengan baik dan pada 

akhirnya bercerai. 

Begitu pula faktanya ada keluarga yang cerai berai dan tidak mengerti  

ajaran agama sehingga terus bertambah  angka KDRT (kekerasan dalam 

rumah tangga) dan perceraian. Karena  yang terpenting adalah bagaimana  

bimbingan pranikah yang berkualitas sebagai upaya untuk  mempersiapkan 

calon pengantin dalam  mewujudkan  rumah tangga yang sakinah mawaddah 

warahmah .  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

dijadikan pokok penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses kursus calon pengantin ? 

2. Bagaimana dampak suscatin terhadap pengetahuan calon pengantin 

tentang Hukum Munakahat dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui proses kursus calon pengantin di KUA Kec. Sleman. 

b. Mengetahui dampak suscatin (kursus calon pengantin) tentang hukum 

munakahat dan kekerasan dalam rumah tangga.di KUA Kec. Sleman 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis  

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan di 

bidang syariah khususnya hukum munakahat dan kekerasan dalam 

rumah tangga, dan dapat dijadikan salah satu referensi untuk 

penelitian selanjutnya dalam membantu menyelesaikan masalah 

Kekerasaln Dalam Rumah Tangga ( KDRT). 

b. Manfaat praktis 

1)  Sebagai pedoman dalam rangka pengembangan ilmu dalam hal  

yang berkaitan dengan perkawinan. 

2) Untuk menambah pengetahuan  mengenai  perkawinan dan KDRT  

sehingga tidak ada niatan untuk bermain,dan kekerasan  dalam hal 

pernikahan. 

3) Untuk menambah ilmu pengetahuan  dan  pola  berpikir  mengenai 

betapa pentingya pernikahan dan mempertahankannya  

sebagaimana  dalam  islam dan Undang-undang perkawinan. 

 

 

 

 

  


