
DESKRIPSI SUBYEK PENELITIAN 

Tabel 1 

Subyek Penelitian 

Nama Usia Pekerjaan 

Gito 

Sutikno 

Siad 

Sabani 

Sakur 

Zaini Abdillah 

Samsul Arifin 

Nurcahyo 

Siti Sholihah 

Romiyati 

36 

32 

34 

38 

38 

40 

43 

45 

42 

39 

Pedagang 

Swasta 

PNS 

Tani 

Tani 

Ketua RT 

Tokoh agama 

Tokoh agama 

Ustadzah 

Anggota PKK 

  Sumber: Hasil survey peneliti 

Berdasarkan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

maka masing-masing subyek dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Subyek I (Gito) 

Subyek I yaitu laki-laki kelahiran Surabaya, tanggal 23 juli 

1977, seseorang yang berprofesi sebagai pedagang yang memiliki toko 

di depan rumah. Bapak Gito memiliki seorang anak perempuan yang 

masih duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 yang bernama 

Melisa Yatmi, bapak Gito bercerai dengan istrinya yang berprofesi 

sebagai TKW di luar negeri pada tahun 2001. 

 

 



2. Subyek II (Sutikno) 

Subyek II yaitu laki-laki kelahiran Mojokerto tanggal 13 April 

1981 dan memiliki usaha sendiri dalam bidang perdagangan. Bapak 

Sutikno bercerai dengan istrinya pada tahun 2006, proses perceraian 

yang dilakukan tergolong lama karena kedua belah pihak 

memperebutkan hak asuh anaknya, namun hak asuh jatuh kepada ayah. 

3. Subyek III (Siad) 

Subyek III yaitu laki-laki kelahiran Bojonegoro tanggal 15 Mei 

1979, dia bekerja sebagai PNS di Likungan Kabupaten Mojokerto dan 

dia memiliki seorang anak yang berusia 9 tahun dari hasil 

perkawinannya. Namun demikian dia bercerai dengan istrinya pada 

tahun 2008 dan kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk 

mengurus anak dan hak asuh diberikan kepada ayah.  

4. Subyek IV (Sabani) 

Subyek IV yaitu laki-laki kelahiran Jombang tanggal 21 April 

1975, dia bekerja sebagai petani di wilayahnya. Dari hasil perkawinan 

yang dilakukan dia memiliki seorang anak yang sekarang duduk di 

kelas VII MTs dan berusia 13 tahun. Bapak Sabani bercerai dengan 

istrinya pada tahun 2004, dan anak diasuh secara langsung oleh Bapak 

Sabani. 

5. Subyek V (Sakur) 

Subyek V yaitu laki-laki kelahiran Mojosari tanggal 29 

Agustus 1975, dia bekerja sebagai petani. Dari hasil perkawinan yang 



dilakukan dia memiliki seorang anak perempuan yang sekarang duduk 

di kelas XI MTs dan berusia 13 tahun. Perceraian terjadi pada tahun 

2005 dan hak asuh diberikan oleh Bapak Sakur. 

6. Subyek VI (Zaini Abdillah) 

Subyek VI adalah kelahiran Mojokerto pada tanggal 1 Juni 1973, 

dia bekerja sebagai guru SMP di wilayah Kota Mojokerto dan dia 

menjabat sebagai ketua RT. Dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari 

subyek selalu dimintai pendapat atau saran terkait dengan kehidupan 

atau masalah pribadi yang dimiliki oleh seseorang atau warganya. Hal 

tersebut juga menjadi pertimbangan warga untuk menjadikan subyek 

ketua RT di wilayahnya. 

7. Subyek VII (Samsul Arifin) 

Samsul Arifin merupakan seorang tokoh agama yang terdapat 

di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Beliau 

sering mengisi kutbah-kutbah masjid dan menjadi sesepuh dan 

pertimbangan bagi warga yang memiliki permasalahan. Sebagai tokoh 

agama selama ini subyek dipandang oleh masyarakat sebagai pribadi 

yang baik serta memiliki ilmu atau pengetahuan yang luas terkait 

dengan permasalahan agama atau kehidupan didunia. 

8. Subyek VIII (Nurcahyo) 

Seperti halnya Bapak Samsul Arifin, beliau merupakan  

seorang tokoh agama yang terdapat di Desa Puloniti Kecamatan 

Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dalam aktivitasnya beliau selama ini 



menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid setempat, sebagai ketua takmir 

beliau memiliki wawasan luas terkait dengan masalah keagamaan 

sehingga banyak masyarakat atau warga yang sering meminta pendapat 

atau saran terkait dengan permasalahan yang sedang dialami. 

9. Subyek IX (Siti Sholihah) 

Ibu Siti Sholihah adalah seorang ustadzah yang biasanya 

memimpin acara pengajian ibu-ibu di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal 

Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini beliau dimintai pendapat untuk 

memberikan gambaran bagaimana apabila hak pengasuhan anak yang 

masih di bawah umur diserahkan oleh ayah menurut perspektif gender. 

10. Subyek X (Romyati) 

Beliau merupakan salah satu anggota PKK di wilayah Desa 

Puloniti Kecamatan Bagsal Kabupaten Mojokerto, dalam kesehariannya 

beliau bermata pencaharian sebagai karyawan di sebuah posyandu 

tempat yang biasa digunakan untuk kegiatan imunisasi balita dan anak 

kecil, dan melayani konsultasi kesehatan balita dan anak kecil. 

 

 



Nama Mahasiswa  : Ardhona Tasa Akbar 

NIM   : 08210049 

 

Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, MH 

NIP   : 1973011811998032004 

 

No. Tanggal Materi Konsultasi Paraf 

1 11-4-2013 1. Latar belakang belum focus 

• Perkawinan ideal 

• Perceraian 

• Hadhonah 

• UU. Perkawinan 

2. Batasan masalah. 

 

2  1. Judul disesuaikan dengan hasil seleksi dari 

fakultas 

2. dicari contoh mantansuami yangmengasuh 

anak, bagaimana pola asuhnya 

 

3.  Konsultasi proposal: 

1. hasil ujian proposal ada perubahan judul 

2. buat outline 

3. penulisan disesuaikan dengan pedoman 

 

4  1. Acc BAB I, dengan catatan RM dibalik 

2. LM ditambah contoh kasus artis Ahmad 

Dhani 

- Lanjutkan Bab II 

- Penelitian terdahulu ditambah 

- Tambahkan hadhonah dalam UU atau KHI 

 

5.  BAB III 

- Metpen disesuaikan dengan apa yang 

 



dilakukan 

- Disebutkan siapa saja responden 

 

6. 30 Okt 2013 BAB III 

-Menambah pendapat dari Imam Malik dan 

Imam Hanbali 

- menambah UU NO.1 /74 tentang hadhonah 

- membuat table untuk penelitian terdahulu 

- menjelaskan deskripsi subjek dan 

pengolahan data. 

 

7.  BAB IV 

Dalam deskripsi subjek dijelaskan kenapa 

memilih wilayah tersebut dan bagaimana 

kondisi keagamaan social ekonomi 

masyarakata desa tersebut 

 

8  BAB V 

Membuat kesimpulan dan menyelesaikan 

abstrak 
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Mengetahui,     Dosen Pembimbing, 

Ketua Jurusan 

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah 

 

 

Dr.Sudirman, MA    Erfaniah Zuhriah, MH 

NIP. 197708222005011003   NIP. 197301181998032004 
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