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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Situasi kehidupan pada saat ini sudah semakin kompleks. 

Kompleksitas kehidupan seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat, manusia dihadapkan pada perkembangan zaman yang semakin 

maju. Kehidupan yang terjadi sebagian akan bergeser bahkan hilang 

tergantikan oleh pola kehidupan yang baru, hal tersebut merupakan 

kecenderungan yang muncul diikuti dengan perkembangan teknologi dan arus 

kehidupan yang sulit di batasi. Kemajuan-kemajuan tersebut dapat 

memberikan perubahan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan, pengaruh 

tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif. Kehidupan semacam 

ini dapat menyebabkan manusia menjadi serba binggung bahkan larut dalam 

situasi baru tanpa dapat menyeleksi hal tersebut baik atau buruk kedepan nya 

(Andersen, 2004). 

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan ingin maju oleh 

karena itu jalan satu-satu nya adalah melakukan modernisasi
1
 dan 

pembangunan serta memajukan teknologi moderen. Teknonolgi moderen 

berkembang dalam sekala massal, seperti kemajuan dibidang elektronik, 

media cetak, dan informasi. Masyarakat yang dulunya begitu kental dengan 

kebudayaan dan kini sedikit demi sedikit semakin hilang menjadi masyarakat 

yang global. Hal tersebut berpengaruh pada peradaban umat manusia, 
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sehingga dunia mendapat julukan “ the big village” yaitu dunia yang besar 

antar masyarakat satu dengan masyarakat lain nya saling menyapa ( Burhan 

Burgin,2005). 

Kemajuan teknologi di bidang informasi tidak dapat dihindari oleh 

siapa pun, semua kalangan masyarakat dapat menggunakan nya baik di 

kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya 

(cybercommunity). Masyarakat nyata adalah kehidupan masyarakat yang 

secara indrawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, dimana 

hubungan-hubungan sosial sesama anggota masyarakat dibangun melalui 

pengindraan
2
. Masyarakat maya adalah sebuah kehidupan manusia yanhg 

tidak dapat secara langsung dilihat melalui pengindraan manusia, namun dapat 

dirasakan sebagai sebuah realitas
3
. 

Kehidupan semacam ini sangat berpengaruh terhadap dinamika 

kehidupan manusia terutama pasangan suami istri yang sudah lama menikah. 

Perkembangan arus informasi media masa baik berupa majalah, surat kabar, 

tabloid, maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet yang 

dapat mempercepat terjadinya perubahan pola hidup.  

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat saling 

berhubungan satu dengan yang lain, saling mengasihi dan hidup 

berdampingan. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang 

perempuan melalui akad nikah (ijab dan kabul) dengan tujuan membentuk 

rumah tangga bahagia dan sejahtera.  
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Pernikahan merupakan sunatullah yang artinya perintah allah dan 

rasulnya, tidak semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja, karena 

seorang yang telah berumah tangga berarti ia telah menjalankan sebagian dari 

syariat Islam, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.  

Al-Quran menyatakan perkawinan sangat dianjurkan kepada 

hambanya yag beriman dan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan 

perkawinan, dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan ibadahnya karena 

pada dasarnya manusia adalah mahluk ciptaan allah membutuhkan 

pendamping hidup sebagai mahluk ciptaan lainnya.  

Keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang manjadah warahmah 

merupakan impian dan cita-cita setiap pasangan suami istri. Di awal 

kehidupan berkeluarga sepasang suami istri memandang bahtera rumah tangga  

mereka dengan kaca mata emas, penuh keindahan, cinta dan harapan. Dengan 

berbekal pengalaman hidup masing-masing, mereka menganggap ini sebgai 

dasar bahwa islam merendahkan kekuatan perempuan dan kesucian 

pernikahan. Agama Islam memperbolehkan suami istri bercerai karena alasan 

tertentu, kendatipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah. Sebab nya tidak 

hanya di alami oleh suami istri namun juga anak-anak dari pasangan tersebut.  

Sesungguhnya Islam bukanlah agama pertama yang memerintahkan 

talak. Telah datang sebelumnya perintah pada agama Yahudi. Hal itu sudah 

diketahui sejak zaman dahulu.  Karena sesungguhnya islam telah datang 

dengan aturan-aturan yang menjamin hak-hak dan kemuliaan masing-masing 

suami istri seperti kedudukan selamanya  dalam setiap sesuatunya membawa 
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kebaikan kondisi kemasyarakatan. Oleh karena itu, Islam tidak menjadikan 

dasar percerian sebagai alat untuk mempermainkan kesucian pernikahan dan 

tiadanya ketentraman kehidupan keluarga, seperti yang telah dilakukan oleh 

orang-orang barat yang  memperbolehkan talak
4
. 

Percerian merupakan solusi terakhir untuk melepaskan diri dari 

kesulitan yang dihadapi oleh salah seorang pasangan suami istri yang tidak 

kuat dan tidak pauas atas perkawinan yang mereka jalani
5
.  

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami 

istri menunjukan adaya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung 

pada pencerian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak 

barjalannya aturan yang ditetapkan allah bagi kehidupan suai istri dalam 

bentuk hak dan kewajiban yang meti dipenuhi kedua belah pihak, allah 

menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan mnghadapi kemelut 

tersebut agar percerian tidak sampai terjadi.  

Dalam ketentuan hukum yang berlaku diindonesia percerian hanya 

bisa dilakukan jika memiliki alasan yang kuat dan dibenarkan untuk 

mengajukan percerian.  

Adapun alsan-alasan percerian yang dibenarkan menurut pasal 19 PP 

Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 

1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetantang 

Perkawinan adalah :  
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat, penjudim 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain 

dan tanpa alsan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.  

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang 

berat setelah perkawinan berlangsung.  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain.  

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau panyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalakan kewajiban nya sebagai suami atau istri.  

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  

Sedangkan menurut pasal 116 kompilasi hukum islam ditambah 

dengan : 

a. Suami melanggar taklik talak 

b. Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga.  

Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama di seluruh 

Indonesia tentunya diakibatkan oleh alasan-alasan perceraian yang dilakukan 

oleh salah satu pihak suami atau isteri atau keduanya, karena pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasti tidak akan jauh dari 

Undang-undang yang sudah ditentukan
6
. Banyaknya perceraian yang terjadi 
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mengindikasikan banyaknya alasan-alasan perceraian yang dilakukan atau 

dilanggar oleh pasangan suami isteri sehingga alasan-alasan itu dijadikan 

senjata oleh pihak penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. 

Faktor awal yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan 

perceraian tentunya bermacam-macam. Salah satu faktor yang menarik untuk 

dijadikan fokus pembahasan kali ini adalah dampak sosial media, berikut 

dampak negatif sosial media bagi pasangan suami istri : 

a. Dapat menyebabkan rasa ingin menggunakan sosial media terus 

menerus  

b. menghabiskan banyak waktu dalam menggunakan media sosial  

c. mengabaikan kehadiran pasangan(suami atau istri) 

d. kurang dalam menejemen waktu 

e. tiap-tiap pasangan akan memiliki perasaan cemburu 

f. cendurung menjadi negatif 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat di ketahui bahwa dampak sosial selain 

memilki pengaruh yang positi juga dapat memberikan pengaruh yang negatif 

terutama pada kalangan dewasa atau remaja pasangan suami istri atau orang yang 

belum menikah.  Dampak media sosial sangat besar apabila tidak digunakan 

dengan bijaksana dan benar. Terutama pada pasangan suami istri yang selalu 

memiliki malsah rumah tangga,awalnya ia akan menggunakan media sesuai 

dengan jalur nya namun lama-kelamaan karena kejenuhan datang ia akan lebih 

sering menghabiskan waktu berkomunikasi melalui media sosial dengan siapa 

pun.  
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Selain itu, berdasarkan survei American Academy of Matrimonial 

Lawyers, satu dari lima perceraian di Amerika Serikat disebabkan oleh 

jejaring sosial Facebook. Dikutip dari The Frisky, 80 persen pengacara 

perceraian melaporkan lonjakan jumlah kasus yang menggunakan media 

sosial sebagai bukti perselingkuhan pasangan
7
. 

Dalam sebuah social media, seseorang dapat saling berbagi apresiasi, 

tidak hanya dia sendiri, akan tetapi orang lain pun dapat mengetahuinya. Hal 

tersebut juga dapat menimbulkan kesenangan tersendiri. Selain itu, social 

media dapat menjadi jembatan komunikasi bagi penggunanya. Contohnya 

seperti Facebook yang merupakan jejaring sosial. Kita dapat bertemu dan 

bercengkrama dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan 

situs jejaring sosial ini juga dapat menjadi wadah untuk para pebisnis yang 

ingin mempromosikan barang dagangannya. Misalnya meng-upload foto 

barang yang akan dijual, lalu mengkonfirmasikan barang yang dijual tersebut. 

Situs jejaring sosial tersebut juga dapat mempermudah sebuah komunitas agar 

dapat saling berbagi dan bertukar informasi dalam sebuah forum yang 

dimilikinya
8
. 

Adapun dampak negatif dari sosial media, misalnya Facebook yang 

menjadi ajang berkenalan orang-orang satu sama lain. Bila berkenalan dengan 

maksud positif dan hanya ingin menambah teman, itu tidak menjadi masalah. 

Yang menjadi masalah ialah jika berkenalan dengan maksud tidak baik. 

Dengan melihat foto-foto yang di-upload di Facebook kemudian mengundang 
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orang untuk berniat tidak baik, misalnya setelah saling bertemu mungkin bisa 

di hipnotis atau kemungkinan perilaku negatif lainnya. atau bisa juga terlalu 

frontalnya meng-upload foto pribadi bisa mengundang orang iseng untuk 

mengedit yang tidak senonoh dan disebarluaskan
9
. 

Pada intinya sosial media adalah alat untuk berkomunikasi. Faktanya 

social media tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi saja, akan 

tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak 

positif atau negatif. Jika social media dipergunakan untuk hal-hal yang baik 

maka dampaknya pun akan menjadi positif. Tak jarang sosial media justru 

dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti contoh penipuan, hipnotis 

dan lain sebagainya dengan modus-modus tertentu, bahkan terkadang social 

media dipergunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan istri. Hal 

ini tentu dapat mengganggu ketentraman keluarga, yang seharusnya dibina 

oleh setiap pasangan suami isteri justru berujung perceraian sebagai akibat 

dari sosial media. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Dampak Media Elektronik Terhadap Percerian   

Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rimba Beringin, 

Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar))”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana  pengaruh internet terhadap percerian di desa Rimba Beringin? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang percerian ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Seberapa besar  pengaruh internet terhadap percerian di 

desa Rimba Beringin. 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang percerian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, khusus nya Fakultas Syariah dan ilmu hukum program studi 

AL-Akhwal Al- Syakhshiyyah, tentang pengaruh pengaruh internet 

terhadap percerian di desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan 

secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral 

mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi penulis  

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam bidang ahwalus sakhsyiah, selain itu diharapkan 

dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan 

pemahaman penulis tentang hukum tinjauan hukum islam mengenai 

internet yang mempengarui percerian. 
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b. Bagi Masyarakat  

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama 

kepada pemuda islam hendaknya mengetahui dampak negative yang 

ditimbulkan dari internet.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Fild Research) yang 

mengambil lokasi di Desa Rimba Beringin, kecamatan Tapung Hulu, 

Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan penulis 

ingin mengetahui pengaruh internet terhadap percerian di desa Rimba 

Beringin, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya serta memudahkan 

pengumpulan data yang diperlukan oleh penulis.  

2. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah remaja yang berada di Desa Rimba 

Beringin. Objek dalam penelitian ini adalah 400 pasangan suami di Desa 

Rimba Beringin.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 80 para pasangan suami sitri, 

karena populasinya terlalu banyak maka penulis mengambil 10 % dari 

populasi menjadi sampel dengan teknik acak ( Random Smpling ) yaitu 

berjumlah 8 orang. 

a. Data Primer  
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian melalui observasi dan wawancara. 

b. Data Skunder  

Data Skunder adalah data yang diperoleh langsung dari riset 

perpustakaan buku-buku, literatur yang berkaitan denga penelitian.  

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pemgumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan 

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun 

objek penelitian.  

2. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan beberapa narasumber 

berupa pertayaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan objek kajian 

penelitian.  

 

G. Analisis Data  

Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif setelah data 

terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode 

kualitatif yang diperoleh dari observasi. Data-data kualitatif itu kemudian 

dijelaskan dengan cara menggambungkan satu fakta dengan fakta lain, 

kemudian beberapa kesimpulan dapat diambil dengan penggabungan data 

tersebut
10

.  

H. Metode Penulisan 

Dalam penuliasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut : 
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1. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data atau kaidah-kaidah yang 

bersifat umum kemudian dianalisa dan mengambil kesimpulan secara 

khusus.  

2. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam 

penelitian ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. 

3. Deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan subjek dan objek 

berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.  

 

I. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka 

penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun 

perinciannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar  belakang masalah 

B. Batasan masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan dan  manfaat  penelitian 

E. Metode penelitian 

F. Sistematika penulisan 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang keadaan masyarakat di Rimba Beringin 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang meliputi:   

A. Gambaran umum Desa Rimba Beringin 

B. Keadaan penduduk Desa Rimba Beringin 



 13 

C. Mata Pencarian Desa Rimba Beringin 

BAB III  : TINJAUAN TEORI 

A. Menjelaskan mengenai pengertian internet dan macam-

macam internet terhadap percerian di desa Rimba Beringin,  

B. Pengaruh internet terhadap percerian di lihat dari sudut 

pandang islam tentang pemanfaatan teknologi.    

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang diperoleh 

dilapangan yang dimulai dari deskripsi penelitian. 

B. Menjelaskan pengaruh internet terhadap percerian ditinjau 

dari perspektif islam. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

  


