
 
 

v 
 

Abstrak 
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Anak Dalam Perceraian Orang Tua. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga 

Islam, Fakultas Syariah. pembimbing (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, M. 

HI. (II) Sa‟adah, S.Ag, M.H 
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Perceraian dalam sebuah keluarga yang sudah dikaruniai seorang anak akan 

berdampak pada kehidupan anak. Pada asasnya setiap orang merasa mempunyai 

hak ingin mempertahankan atau membelanya sehingga tidak berlaku sepihak. 

dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan akhirat, ada lima unsur pokok 

yang harus dipelihara dan diwujudkan ialah Hifz Al-Din, Hifz Al-Nafs, Hifz Al-„Aql, 

Hifz Al-Mal.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif maslahat dalam 

ketentuan perceraian dan mengetahui perceraian orang tua yang diakibatkan 

campur tangan anak dalam tinjauan maslahat. Penelitian ini berfokus kepada 

tinjauan maslahat terhadap campur tangan anak dalam perceraian orang tua. 

Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara 

orang tua berperilaku sebelum selama dan sesudah perceraian. Hingga saat ini 

dampak perceraian orang tua memang dapat memberikan dampak buruk bagi anak, 

baik fisik maupun psikologis anak. Sehingga perceraian memang perlu 

dipertimbangkan matang-matang, dan orang tua harus bisa memberikan pengertian 

yang baik kepada anak sehingga dapat mengurangi dan mengatasi dampak buruk 

pada anak pada saat perceraian terjadi. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, jenis penelitiannya 

menggunakan kepustakaan, teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan 

cara membaca, melihat, serta penelusuran dari internet, sumber data yang 

digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder. 

 Hasil penelitian ini bahwasanya kemaslahatan dalam suatu perceraian 

dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan suami 

terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan 

anak sebagaimana di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 kemudian Pasal 39 ayat (2) 

UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal PP No.9 Tahun 1975 

tentang KHI Pasal 116. Tinjauan maslahat terhadap perceraian orang tua yang 

diakibatkan ikut campur seorang anak. Dengan demikian alasan perceraian tersebut 

jika ditinjau menurut maslahat dalam perlindungan Al-Dharruriyat terbagi menjadi 

lima yaitu: Hifz Al-Din, Hifz Al-Nafs, Hifz Al-„Aql, Hifz Al-Mal. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Hifz Al-Din dan Hifz Al-„Aql dapat dijadikan sebagai alasan 

perceraian menjadi jalan yang terbaik dalam rumah tangga. 

 

 

 




