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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap umat manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan melalui 

pernikahan atau perkawinan. Dalam sebuah perkawinan tersebut setiap 

pasangan hendaknya mengharapkan adanya keturunan atau anak, dikarenakan 

anak merupakan suatu amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan 

yang harus kita jaga. Kehadiran seorang anak atau momongan merupakan 

suatu tolak ukur tersendiri yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia 

sebagai penerus dari suatu keluarga, ahli waris yang sah dari suatu keluarga. 

 Namun, tidak semua kenginan orang yang sudah melakukan perkawinan 

dapat terkabul, yaitu keinginan untuk mendapatkan keturunan dari hasil 

perkawinan. Dalam suatu perkawinan apabila tidak atau belum memperoleh 

keturunan dapat dikatakan bahwa suatu keluarga tersebut telah berhenti 

karena belum atau tidak adanya seorang penerus dari keluarga tersebut dan 

tidak adanya ahli waris dalam keluarga tersebut. Agar memiliki anak para 

pasangan dapat melakukan adopsi atau pengangkatan anak. 

 Secara etimologi adopsi berasal dari bahasa Belanda yaitu adoptie 

sedangkan dalam bahasa Inggris adoption yang berarti pengangkatan anak. 

Dalam Ensiklopedia Umum, adopsi diartikan sebagai suatu cara untuk 

mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak tidak menjelaskan secara jelas tentang pengertian dari adopsi atau 

pengangkatan anak, namun hanya menjelaskan pengertian dari anak angkat 

yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa: 

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 

kekuasaan Keluarga Orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 

anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orangtua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan.2 

Dengan adanya adopsi akan menimbulkan akibat hukum yaitu berupa 

peralihan status anak dengan segala hak dan kewajibannya, selain itu anak 

angkat tersebut juga mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak 

yang berasal dari keturunannya sendiri termasuk hak untuk dapat mewarisi 

dari orangtua angkatnya.3 

Di Indonesia masalah pengangkatan anak beserta akibat hukum dari 

pengangkatan anak bukanlah merupakan suatu permasalahan yang baru, 

pelaksanaan pengangkatan anak sudah dilakukan sejak dulu yaitu dengan 

maksud meneruskan keturunan dimana dalam suatu perkawinan tidak 

dikaruniai seorang anak atau bahkan untuk melanjutkan marga suami apa bila 

pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh seorang janda.4 Seiring dengan 

perkembangan masyarakat yang semakin maju tujuan dari diadakannya 

                                                             
1 Muderis Zaini, 2002, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, hal 

4. 
2 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak: Pengertian Anak 

Angkat. 
3  Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 54 
4 Muderis Zaini, 2002, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, hal 

7 



3 
 

pengangkatan anak tidak hanya untuk meneruskan keturunan saja, akan tetapi  

juga dilakukan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.5 Oleh 

karena itu, masyarakat di Indonesia memerlukan adanya lembaga yang 

mengatur mengenai pengangkatan anak. Tujuan dari lembaga pengangkatan 

anak tersebut adalah untuk mewujudkan ketertiban umum yang ada didalam 

masyarakat serta mendapatkan kepastian hukum bagi anak angkat maupun 

orangtua angkatnya. 

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pengangkatan anak harus 

berdasarkan dengan putusan pengadilan, oleh karena itu di Indonesia terdapat 

2 (dua) lembaga pengadilan yang menjembatani proses pengangkatan anak 

tersebut antara lain adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini 

tercantum dalam penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: 

 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama islam, salah satunya dalam bidang perkawinan termasuk 

penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam.6 

Bagi masyarakat yang beragama non-Islam penetapan mengenai 

pengangkatan anak dapat didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Sebenarnya 

banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengangkatan anak, selain yang 

terdapat di dalam peraturan perundang-undangan atau melalui proses 

                                                             
5 Ibid.   
6 Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama. 
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persidangan di Indonesia, yaitu pengangkatan anak melalui hukum adat.7 

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:  

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: 

a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan 

b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.8 

Pada dasarnya pengangkatan anak melalui hukum adat harus memenuhi 

syarat tertentu antara lain yaitu mengenai acara pengangkatan anak dan 

syarat calon orangtua dan anak angkat. Acara pengangkatan anak yang 

dimaksud harus dilakukan secara terang-terangan di hadapan orang banyak 

dengan melakukan suatu upacara tertentu, atau dapat juga dengan 

melaporkan ke kepala adat. Ada pula yang melakukan upacara adat yang 

dihadiri oleh para tetangga, kerabat baik dari orangtua angkat maupun 

orangtua asal serta disaksikan oleh kepala adat.9 Mengenai syarat orangtua 

dan anak angkat, pada hukum adat pengangkatan anak dapat dilakukan oleh 

siapa saja baik dilakukan oleh seseorang yang sudah melakukan 

perkawinan, janda atau duda maupun yang belum pernah melakukan 

perkawinan dengan perbedaan usia antara orangtua angkat dan anak angkat  

minimal 15 (lima belas) tahun atau dalam hal ini seorang anak angkat belum 

melakukan perkawinan.10 Pengangkatan anak melalui hukum adat dapat 

dilakukan jika hukum adat atau kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat 

                                                             
7 M. Budiarto,1991, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, Jakarta:Akademika Pressindo, 

hal. 15 
8 Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
9 Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta:Sinar Grafik, hal.48. 
10 Muderis Zaini,1999, Adopsi Suatu Tinjauan dari Sistem Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 43. 
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tersebut masih berlangsung terus-menerus, ditaati atau di akui 

keberadaannya oleh masyarakat tersebut.  Ketentuan tersebut tercantum 

dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:  

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan 

anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata 

masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan 

bermasyarakat.11 

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak alasan dan 

syarat-syarat  mengenai pengangkatan anak tercantum dalam Pasal 39  yang 

menyatakan bahwa: 

(1)  Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang 

terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 

setempat dan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua 

kandungnya. 

(2a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di 

catatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan 

identitas awal anak. 

(3)  Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut 

oleh calon anak angkat. 

(4)  Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan 

sebagai upaya terakhir. 

(4a) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan 

mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). 

(5)  Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan 

dengan agama mayoritas penduduk setempat.12 

Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat 

dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaan setempat, oleh karena itu negara, 

                                                             
11 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak 
12 Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 
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pemerintah, dan pemerintah daerah berupaya dalam halnya melaksanakan 

perlindungan pengangkatan anak khususnya untuk pengangkatan anak 

secara adat atau kebiasaan yaitu dengan memerlukan dan/atau dapat 

dimohonkan penetapan dari pengadilan hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 

ayat (2) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak dan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial 

No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.   

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa: “Pengangkatan anak 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan 

pengadilan.”13 Selanjutnya, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial 

No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang 

menyatakan bahwa: 

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status 

hukum anak dan kepastian hukum sesuai ketentuan perundang-

undangan.14 

Pasal-pasal tersebut merupakan upaya  negara atau pemerintah  dalam  

mewujudkan perlindungan terhadap anak guna mencegah eksploitasi 

terhadap anak, baik eksploitasi secara ekonomi hingga eksploitasi secara 

seksual.”15 Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, 

yakni sejak dari janin yang masih berada di dalam kandungan hingga anak 

                                                             
13 Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 
14 Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan 

Pengangkatan Anak. 
15 Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonsesia, Bandung:PT Citra Aditya, hal 

74. 



7 
 

berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan 

anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang 

perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan 

kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 

a. Nondiskriminasi; 

b. Kepentingan terbaik bagi anak; 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d. Penghargaan terhadap anak.16 

Pada kenyataannya proses pengangkatan anak yang tidak melalui 

dan/atau dimohonkan penetapan pengadilan rentan akan adanya penjualan 

anak atau bayi secara gelap.17 Tidak menutup kemungkinan dalam 

kehidupan sehari-hari dapat juga ditemukan kejadian dimana seseorang 

mengangkat anak yang diperolehnya dari rumah bersalin atau rumah sakit, 

dengan dan atau tanpa mengetahui orangtua yang melahirkan anak tersebut, 

kemudian dari keterangan rumah sakit tersebut orangtua yang 

mengangkatnya membuat akta kelahiran anak tersebut yang seolah-olah 

anak tersebut merupakan anak kandungnya sendiri18. 

Latar belakang yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa masih 

ada masyarakat yang kurang memahami akan adanya peraturan mengenai 

pengangkatan anak sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan karena 

tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum adat 

maupun hukum nasional khususnya Undang-undang No.35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

                                                             
16 Ibid. 
17 Keluhan Ibu Plus Surat-surat Palsu, Detektif & Romantika 0635, Tahun XI 25 Mei 1979, hal 7 

dikutip dari Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta:Sinar Grafika, hal 6. 
18 Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta:Sinar Grafika, hal 6. 
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sejauh mana Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak telah dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk 

mengangkat dan melakukan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN 

ADOPSI ANAK MENURUT PASAL 39 UNDANG-UNDANG NO. 35 

TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan adopsi anak berdasarkan Pasal 39 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ? 

2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan adopsi anak berdasarkan 

Pasal 39 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adopsi anak menurut Pasal 39 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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2. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan 

adopsi anak menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak.  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tentang 

pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang No.35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dan pengembangan mata kuliah 

Hukum Perlindungan Anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah 

yang bersangkutan baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat 

yaitu Kementrian sosial serta masyarakat sebagai masukan dalam 

hal menangani masalah pengangkatan anak.  

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat tentang pengangkatan anak berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mendapatkan data dan 

informasi secara lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

sehingga tujuan penelitian dapat terwujud. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti untuk penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang 

berpusat pada hal-hal yang berada di lapangan, bersifat natural 

dapat berupa suatu kasus dengan maksud untuk mendalami kasus 

tersebut secara lebih mendalam dengan melibatkan berbagai 

sumber informasi yang  bertujuan untuk mengumpulkan berbagai 

pendapat, informasi, tanggapan yang berkaitan dengan suatu 

masalah tertentu agar masalah tersebut dapat selesai, dipahami, dan 

bermanfaat secara praktis dan akademis.19 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

deskriptif analisis. Bentuknya berupa memberikan gambaran 

secara jelas dan mendetail mengenai pelaksanaan adopsi anak 

berdasarkan fakta, prosedur, karakteristik dari objek dan subjek 

penelitian. Bentuk analisisnya dengan menjelaskan mengenai 

pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai dengan Pasal 39 

                                                             
19 Online, Internet, http://www.unikadelasalle.ac.id/files/download/metode-penelitian-

kualitatif,pdf diakses pada Senin, 02 April 2018 pukul 02.05 WIB. 

http://www.unikadelasalle.ac.id/files/download/metode-penelitian-kualitatif,pdf
http://www.unikadelasalle.ac.id/files/download/metode-penelitian-kualitatif,pdf
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Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang dianalisis menggunakan aturan hukum yang berlaku, 

pendapat ahli, studi pustaka. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah 

seluruh informasi tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut 

Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data dan 

cara yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan 

tujuan penelitian. Data yang dimaksudkan adalah data primer dan 

data sekunder.  

a.Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan 

menggunakan teknik wawancara yang secara langsung dilakukan di 

lapangan kepada narasumber dan belum diolah. Studi lapangan 

adalah suatu cara atau teknik dalam pengumpulan data dimana 

peneliti melakukan wawancara terhadap petugas atau pegawai 

pengadilan guna mendapatkan data primer. Cara yang dilakukan 

oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara terhadap: 
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1. Icha Kusuma Dewi (Staff Dinas Sosial Kota Semarang Bagian 

Pengawasan dan Pengangkatan Anak); 

2. Dewi Perwitasari (Hakim Pengadilan Negeri Semarang); 

3. Sukri (Hakim Pengadilan Agama Semarang); 

4. AA (Orangtua yang melakukan pengangkatan anak tanpa 

melalui proses persidangan); 

5. K (Orangtua yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui 

proses persidangan); dan  

6. H (Orangtua yang melakukan pengangkatan anak melalui 

proses beracara di pengadilan dengan Surat Penetapan Nomor 

:0165/Pdt.P/2017/PA.Smg.). 

c. Data sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, studi pustaka adalah teknik atau cara dalam 

memperoleh data sekunder dengan menggunakan buku-buku, 

peraturan-peraturan atau perundang-undangan, jurnal atau literatur. 

Studi pustaka meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, 

Sekunder dan Tersier. Adapun teknik pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mengaitkan dan terdiri atas norma-norma dasar. Dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer yang di gunakan ialah: 
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a. Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

c. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

d. Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 

tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-

buku mengenai pengertian-pengertian tentang Perlindungan 

anak, buku-buku yang membahas mengenai pengangkatan 

anak secara adat, adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem 

hukum dan lain-lain. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

sifatnya menambahkan bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dan mendukung untuk membantu 

menyelesaikan penelitian misalnya website mengenai 

pengangkatan anak. 
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5. Penyajian Data dan Pengolahan Data 

Pengolahan Data bertujuan untuk mengumpulkan seluruh 

data yang diperoleh selama penelitian dan kemudian data tarsebut 

disajikan untuk diteliti apakah data tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan yang dihubungkan dengan fakta-fakta atau 

keadaan-keadaan yang ada dilapangan. Penyajian data dan 

pengolahan bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk 

melakukan menganalisis data. 

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak dapat dirumuskan atau 

dihitung dan merupakan suatu kasus yang ada di masyarakat. Data 

yang disajikan akan berupa fakta, kondisi, akibat dalam suatu 

penelitian. Hasil analisis penelitian disusun di dalam laporan 

penelitian berbentuk skripsi. Analisis dilakukan terhadap isi 

informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber 

dan responden. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berguna agar penulisan ini dapat terarah dan 

sistematis, sehingga dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab 

yang terdiri dari: 
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BAB I adalah PENDAHULUAN memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II adalah TINJAUAN PUSTAKA yang didalamnya akan memuat 

tinjauan mengenai pengangkatan anak, pengertian anak angkat, pengertian 

orangtua angkat, dan teori-teori terkait pengangkatan anak. 

BAB III adalah HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN memuat 

hasil-hasil observasi atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta 

perpaduan teori-teori untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini. 

BAB VI PENUTUP yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran 

yang dikemukakan oleh penulis. 
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