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BAB III 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengertian Internet  

1. Pengertian Internet  

Pengertian Internet adalah sebuah aktivitas struktur sosial yang 

terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini 

menunjukan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan 

sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan 

keluarga
13

.     

Beberapa pengertian internet menurut para ahli:   

a. Aditya Firmansyah 

Sebuah situs berbasis pelayanan yang memungkinkan 

penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang 

tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung 

dalam situs tersebut. 

b. Reddick dan King 

Suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling 

hubungan antara jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa, 

sehingga memungkinkan komputerkomputer itu berkomunikasi satu 

sama lain. 

c. Kaplan dan Haenlein  

Sebuah kelompok jaringan yang berbasiskan aplikasi dalam 

internet yang dibangun berdasar teknologi dan konsep web 2.0, 
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sehingga dapat membuat pengguna (users) menciptakan dan 

mengganti konten yang disebarkan. 

Karjaluoto (2008: 2) mengungkapkan bahwa istilah media social 

menggambarkan sebuah media sehingga para pengguna dapat dengan 

mudah berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam media tersebut. 

Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya 

keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh 

waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs 

tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas
14

.  

Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara 

baru dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan 

populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara 

sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media 

sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau 

berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial
15

. 

Berdasarkan Karjaluoto (2008: 4), media sosial ada 6 macam yaitu
16

: 

1. Blog (blogs or web blogs), yaitu sebuah website yang dapat digunakan 

untuk memasang tulisan, baik oleh satu orang atau kelompok, dan juga 

menyediakan ruang sehingga pembaca tulisan dapat memberi 

komentar. Banyak macam-macam blog di dunia, dan blog menjadi 

popular karena menyediakan perspektif yang utuh dan asli mengenai 

topik-topik tertentu. 
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2. Forum (Forums), yaitu sebuah situs dimana beberapa pengguna (users) 

dapat menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. Semua 

orang yang mengunjungi situs tersebut dapat memberikan komentar. 

Selain itu, biasanya forum ini dijadikan rujukan bagi mereka yang 

tertarik pada suatu topik. Contoh dari forum yang cukup popular 

adalah kaskus. Di dalam kaskus terdapat berbagai topik yang 

diciptakan oleh para pengguna situs atau diusulkan oleh para 

pengunjung situs tersebut. 

3. Komunitas Konten (content communities), yaitu situs yang 

memungkinkan pengguna (users) untuk memasang atau menyebarkan 

konten. Konten yang dipasang dan disebarkan biasanya berupa video 

atau foto untuk bercerita dan berbagi. Beberapa situs ini menyediakan 

layanan untuk voting, sehingga pengunjung dapat ikut menentukan 

relevansi konten yang akan dipasang dan disebarkan. 

4. Dunia virtual (virtual worlds), merupakan sebuah situs yang 

menyediakan dunia virtual bagi para pengunjungnya. Yaitu dunia yang 

seolah-olah nyata, dikarenakan pengunjung bisa saling berinteraksi 

dengan pengunjung lainnya, namun pada dasarnya dunia tersebut 

hanya ada di dalam internet. Salah satu contoh yang cukup popular dari 

dunia virtual adalah situs game on-line. Pengunjung dapat berinteraksi 

dan berjuang bersama dengan pengunjung lain atau dapat juga bersaing 

dengan pengunjung lain. 

5. Wikis, yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. Dalam 

situs ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna (users) 
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resmi dapat mengganti atau menambah konten yang ada dalam situs 

dengan sumber yang lebih baik. Wikipedia merupakan salah satu 

contoh dari situs wikis. 

6. Jejaring Sosial (social networks), yaitu komunitas virtual yang 

memungkinkan pengguna (users) untuk berkoneksi dengan pengguna 

(users) yang lainnya. Beberapa situs jejaring sosial dibuat untuk 

memperluas jaringan kelompok (contohnya Facebook), sementara 

yang lainnya dibuat berdasarkan wilayah tertentu saja (contohnya 

Linkedln). 

Salah satu media sosial yang cukup popular yaitu jejaring sosial. 

Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen 

individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan dimana mereka 

berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal 

sehari-hari sampai dengan keluarga. 

Situs jejaring sosial juga terdapat beberapa macam, seperti 

Facebook, My space, atau Friendster. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Facebook sebagai objek penelitian dikarenakan di antara 

situs jejaring sosial lainnya, Facebook merupakan situs jejaring sosial yang 

paling popular
17

. 

2. Macam-macam media internet  

a. Facebook  

Facebook menurut wikipedia berbahasa Indonesia adalah 

sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada 4 
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Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang 

mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984. Pada awal masa kuliahnya, 

situs jejaring sosial ini keanggotaannya masih dibatasi untuk 

mahasiswa dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya, 

keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston 

College, Universitas Boston, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, 

Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy League. 

Sampai akhirnya, pada September 2006, Facebook mulai membuka 

pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat email
18

. 

Pengertian mengenai internet (facebook ) diungkapkan oleh 

Ford (Juli: 2011), bahwa facebook merupakan sebuah konsep dari 

struktur sosial yang dibentuk oleh beberapa orang atau organisasi yang 

dihubungkan oleh satu atau beberapa hubungan khusus -seperti 

pertalian keluarga, pertemanan, hubungan asmara, pertukaran 

ekonomi, keyakinan, jabatan, hingga persamaan minat di antara 

anggota- dalam sudut pandang link atau koneksi berbasis internet
19

. 

Dengan pengertian yang diungkapkan oleh Ford, menjadi jelas 

bahwa yang dinamakan hubungan yang disebut jejaring sosial adalah 

sebuah koneksi yang mendasarkan pada jaringan internet. Hubungan 

sosial yang terbentuk dari pertalian keluarga, pertemanan, hubungan 

asmara, pertukaran ekonomi atau keyakinan atau jabatan, hingga 

persamaan minat, semuanya termanifestasi dan terjalin melalui dunia 

internet.  
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Pendapat lain menurut Boyd dan Ellison (dalam Thelwall, 

2009: 22), facebook adalah layanan berbasis Web yang memungkinkan 

pengguna untuk: 

1. Membuat profil terbuka atau semi terbuka dengan sistem yang 

saling terhubung. 

2. Mengatur daftar, dengan siapa saja pengguna akan berbagi 

koneksi. 

3. Melihat dan mengunjungi daftar koneksi miliknya juga milik 

pengguna yang lain. 

Berdasar pendapat Ford, Boyd dan Ellison itu berarti situs 

jejaring sosial merupakan jaringan sosial pertemanan, percintaan, atau 

perkumpulan suatu komunitas, yang berdasar koneksi internet. Dimana 

pengguna perlu membuat sebuah profil atau akun yang berisi data 

pribadi dari pengguna. Isi data pribadi ini nantinya dapat ditunjukkan 

semuanya atau sebagian saja kepada pengguna yang lain. Pengguna 

juga dapat saling berbagi konten antar para pengguna dalam sistem. 

Serta dapat mengatur siapa yang akan menjadi teman dari pengguna 

situs tersebut
20

.  

Facebook sebagai salah satu situs jejaring sosial yang popular, 

mempunyai nilai tersendiri bagi para penggunanya. Facebook sendiri 

tercatat mengalami kenaikan jumlah pengguna yang pesat semenjak 

awal didirikan. Hanya dalam kurun waktu 8 tahun semenjak didirikan 

pada tahun 2004, Facebook mencatat 835.525.280 pengguna di 
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penjuru dunia. Angka ini berdasar laporan dalam Internet Worlds Stats, 

sebuah lembaga statistik independen dari Miniwatts Marketing Group. 

b. Twitter  

Twitter adalah situs mikroblog dan situs web jejaring sosial 

yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan sebuah 

pesan teks dengan panjang maksimal 140 karakter melalui SMS, 

mengirim pesan instan, surat elektronik.  

Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh perusahaan 

rintisan Obvios Crop. Istilah twitter secara harfiah disebut tweet yang 

berarti “berkicau”. Situs ini mempunyai konsep blok mikro dalam 

penggunaannya. Diindonesia situs jejering sosial ini mempunyai 

pengguna aktif yang cukup banyak. Twitter mampu memberikan 

informasi cepat tentang keberadaan seseorang atau yang akan 

seseorang lakukan. Orang lain yang menjadi pengikut twitter kita akan 

mengetahui berita tersebut dan respon akan tercipta
21

. Twitter juga 

memudahkan kolaborasi internal dan komunikasi dalam sebuah 

kelompok. 

3. Dampak positif negatif jejaring Sosial Dan Informasi  

a. Dampak Positif Jejaring Sosial  

1. Mampu mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang 

sangat dibutuhkan dizaman seperti ini. Belajar bedaptasi, 

sosialsisasi dan pengolahan jejaring pertemanan. 
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2. Memperluas jaringan pertemanan, diseluruh dunia meski 

sebelumnya diantara mereka tidak pernah bertemu sebelumnya.  

3. Setiap orang merasa termotivasi untuk mengembangkan diri 

melalui teman-teman secara online dan saling memberikan umpan 

balik satu sama lain. 

4. Situs jejaring sosial membuat seseorang merasa menjadi lebih 

memiliki sahabat, perhatian, empati dan saling memberikan respon 

yang baik.  

5. Media pertukaran data: dengan menggunakan email, newsgroup, 

ftd dan wibsite para pengguna internet di seluruh dunia dapat 

bertukar internet secara cepat dan murah.  

6. Media untuk mencari perkembangan internet yang pesat, 

menjadikan www sebagai sumber informasi yang penting dan 

paling akurat. 

7. Kemudahan memperoleh informasi yang ada diinternet banyak 

membantu manusia saling mengetahui apapun yang sedang terjadi. 

8. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan 

dengan mudah dan tidak perlu pergi jauh menuju lokasi apabila 

sudah terdapat internet. 

b. Dampak negatif jejaring sosial  

1. Cenderung menjadi pemalas, untuk berkomunikasi di dunia nyata. 

2. Situs jejaring internet menyembabkan seseorang cenderung 

mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan 

lingkungan internet. Hal tersebut yang dapat mengurangi rasa 

empati. 
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3. Penipuan, internet tidak luput dari para penipu. Untuk itu agar 

mengkonfirmasi informasi yang didapatkan pada penyelia 

informasi tersebut.  

4. Carding, sifat nya langsung dengan cara berbelanja dengan 

menggunakan kartu kredit adalah cara yang [aling banyak 

digunakan dengan dunia internet.  

5. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka 

berhubungan lewat internet daripada bertemu langsung. 

6. Dari sifat sosial berubah dalam pola masyarakat yang berinteraksi. 

7. Bisa membuat seseorang merasa kecanduan, terutama yang 

menyangkut pornografi dan dapat mengabiskan uang karena untuk 

terus mengikuti keinginan internet. 

 

B. Pengertian Perceraian  

1. Percerian  

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara 

resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak 

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi 

hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi
22

.  

Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka 

perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-

anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian 
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menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, 

mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai 

suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah 

mengikuti ayah atau ibunya. Amto (Dariyo, 2004:94)  

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan 

suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. 

Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (Putri, 2008:23 ) 

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dari suatu 

perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum
23

.  

a. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian  

George Levinger (Ihromi, 1999) pada umumnya perceraian itu 

terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami- istri untuk 

bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu 

dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah 

dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan 

suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-

keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah 

sebagai berikut:  

1. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-

tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya 

kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.  
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2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.  

3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.  

4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan 

menyakitkan.  

5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain (perselingkuhan 

emosional).  

6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan 

pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan 

kepuasan.  

7. Sering mabuk.  

8.  Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak 

kerabat pasangannya.  

9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidak-percayaan 

dari pasangannya.  

10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang 

perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.  

11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga 

pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan 

dirasakan terlalu ”menguasai”.  

Perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai 

permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan 

terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak 

dapat dipertahankan lagi
24

 (Dariyo2003:160).  
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Faktor Penyebab Perceraian:  

1. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup.Keberadaan orang ketiga 

memang akan menggangu kehidupan perkawinan. Bila diantara 

keduannya tidak ditemukan kata sepakat untuk percerainlah jalan 

terbaik untuk mengakhiri hububungan pernikahan itu.  

2. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, Harga barang dan jasa yang 

semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang 

belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari 

suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan 

seorang istri menuntut cerai dari suaminya.  

3. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan 

diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah 

keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan 

bercerai.  

4. Perbedaan prinsip hidup dan agama.  

Sulistyawati menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perceraian adalah: (1) kurangnya kesiapan mental, (2) permasalahan 

ekonomi, (3) kurangnya komunikasi antar pasangan, (4) campur tangan 

keluarga pasangan, (5) perselingkuhan
25

. (Putri, 2008: 28)  

b. Tahap-tahap proses perceraian  

Satiadarma menjelaskan Perceraian yang dialami oleh pasangan 

suami-istri terjadi melalui beberapa tahap. Ini artinya perceraian 
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merupakan sebuah akhir dari proses yang didahului dengan peristiwa-

peristiwa tertentu sesuai dengan kondisi hubungan pasangan suami-istri, 

seperti adanya perselingkuhan, apakah perselingkuhan dimulai oleh 

pasangan laki-laki atau wanita, maka proses perceraian sedang terjadi, 

sehingga masing-masing pasangan siap untuk berpisah antara satu dengan 

yang lain. ( Dariyo,2004:96).  

Lebih lanjut, Paul Bahanon (Dariyo,2003) menyatakan bahwa ada 

beberapa tahap dalam proses perceraian
26

:  

1. Perceraian finansial  

Perpisahan antara pasangan suami-istri signifikan dalam hal 

keuangan (financial divorce), untuk memberi uang belanja keluarga 

kepada istrinya. Demikian pula, istri tidak memiliki hak untuk 

meminta jatah uang belanja keluarga, kecuali masalah keuangan yang 

dipergunakan untuk memelihara anak-anaknya. Walaupun sudah 

bercerai, namun sebagai ayah, ia tetap berkewajiban untuk merawat, 

membiayai dan mendidik anak-anak.  

2. Perceraian koparental  

Setelah bercerai, masing-masing bekas pasangan suami-istri 

tidak lagi memiliki kebersamaan dalam mendidik anak-anak mereka, 

karena mereka telah hidup terpisah dan sendiri lagi, seperti sebelum 

menikah. Perceraian koparental (coparental divorce) tidak 

mempengaruhi fungsi mereka sebagai orangtua yang tetap harus 

berkewajiban untuk mendidik, membina dan memelihara anak-anak 
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mereka. Mereka tetap berkewajiban untuk mengajak komunikasi dan 

memberi kasih sayang kepada anak-anak, walaupun tidak secara utuh. 

Untuk melaksanakan tugas pengasuhan pasangan yang sudah bercerai, 

maka mereka akan melakukan perjanjian-perjanjian yang disepakati 

bersama, agar anak-anak benar-benar merasakan kasih sayang dan 

perhatian dari orangtuanya.  

3. Perceraian Hukum  

Perceraian secara resmi ditandai dengan sebuah keputusan 

hukum melalui pengadilan (law divorce). Bagi mereka yang beragama 

muslim, pengadilan agama akan mengeluarkan keputusan talak I, II 

dan III sebagai landasan hukum perceraian antara pasangan suami-istri. 

Sedangkan pasangan yang non-muslim; seperti Kristen Protestan, 

Katolik, Hindu maupun Budha), pengadilan umum negara atau kantor 

catatan sipil berperan untuk memutuskan dan mengesahkan perceraian 

mereka. Dengan keluarnya keputusan resmi tersebut, maka masing-

masing individu bekas pasangan suami-istri, memiliki hak yang sama 

untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi 

oleh pihak lain. Kini mereka memiliki status yang baru yaitu sebagai 

janda atau sebagai duda.  

4. Perceraian Komunitas  

Menikah merupakan upaya untuk mengikatkan 2 (dua) 

komunitas budaya, adat-kebiasaan, sistem sosial-kekerabatan maupun 

kepribadian yang berbeda agar menjadi satu. Mereka bukan lagi 

sebagai dua orang individu yang berbeda tetapi telah menganggap 
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dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keluarga. Apa yang 

mereka miliki akan menjadi milik bersama. Namun ketika mereka 

telah resmi bercerai, maka masing-masing individu akan kembali pada 

komunitas sebelumnya. Jadi mereka mengalami perpisahan komunitas 

(community divorce). Mereka tidak lagi akan berkomunikasi, 

berhubungan atau mengadakan kerja-sama dengan bekas pasangan 

hidupnya, mertua, atau komunitas masyarakat sebelumnya.  

5. Perceraian secara psiko-emosional  

Sebelum bercerai secara resmi, ada kalanya masing-masing 

individu merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya 

(psycho-emotional divorce), walaupun mungkin mereka masih tinggal 

dalam satu rumah. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau 

hidup serumah, bukan tolak ukur sebagai tanda keutuhan hubungan 

suami-istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur-sapa, 

berkomunikasi, acuh tak acuh, “cuek”, tidak saling memperhatikan dan 

tidak memberi kasih sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, 

tidak nyaman, dan tidak bahagia
27

. Dengan demikian, dapat dikatakan 

walaupun secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan 

tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami-istri. 

6. Perpisahan secara fisik  

Perpisahan secara fisik (physical divorce) ialah suatu kondisi di 

mana masing-masing individu tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan 
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telah menjauhkan diri dari bekas pasangan hidupnya. Masing-masing 

tinggal di rumah atau tempat yang berbeda. Mereka benar-benar tidak 

bertemu secara fisik dan tidak lagi berkomunikasi secara intensif. 

Dengan demikian, mereka tidak memperoleh kesempatan untuk 

melakukan hubungan sexual lagi dengan bekas pasangan hidupnya. 

Oleh karena itu, mereka harus menahan diri untuk tidak menyalurkan 

libido sexual dengan siapa pun. Perpisahan fisik terjadi setelah mereka 

berpisah secara hukum melalui pengadilan.  

c. Dampak Perceraian  

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks 

bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun 

perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga 

yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga 

menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi 

rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi 

rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis 

anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya
28

. 

Landis menyatakan bahwa dampak dari perceraian adalah 

meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak 

emosional anak dengan ayahnya, disamping anak menjadi inferior 

terhadap anak yang lain. (Ihromi, 2004:161)  
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Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak 

psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari 

orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih 

salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak 

ayahnya, begitu juga sebaliknya.  Menurut Dariyo (2008: 168) dampak 

negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:  

1. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki 

ataupun perempuan)  

2. Ketidak stabilan dalam pekerjaan  

Menurut Wiran dan Sudarto (Wiyaswiyanti, 2008: 37-38), dampak 

yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:  

a. Adanya perasaan tersingkir dan kesepian  

b. Persaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru 

sebagai janda/duda. 

c. Permasalahan hak asuh anak . 

d. adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara 

derastis  

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada 

dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan 

pasangan itu sendiri. Dampak perceraian dimaksud secara garis besar 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, 

terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya 

hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi 

rumah tangga masing-masing.  
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b. Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat 

sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, 

kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu 

orangtuanya dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu 

karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.  

2.  Pengaruh internet terhadap percerian di lihat dari sudut pandang 

Islam 

Salah satu faktor utama terjadinya perceraian melalui media 

internet adalah terjadinya perselingkuhan, kata selingkuh berasal dari kata 

“selingkuh” yang artinya tidak jujur, menyembunyikan sessuatu, curang 

atau cemburu. Selain itu perselingkuhan dapat pula diartikan dengan 

adanya hubungan intim antara suami dan istri dengan seorang wanita lain 

atau seorang istri dengan laki-laki lain. Hubungan intim disini dalam 

pengertiannya tidak harus berhubungan selayak nya suami istri namun 

sangat dekat
29

.  

Menurut Quraish Shihab, selingkuh ini dari segi bahasa sudah 

mengadung makna yang negatif yaitu : 

a. Tidak terus terang 

b. Tidak jujur 

c. Suka menyembunyikan sesuatu 

d. Memudah-mudahkan perceraian. 
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Dalam AL-Quran Hadist disebutkan  komplikasi hukum islam dan 

undang-undang perkawinan tidak disebutkan bahwa perselingkuhan 

sebagai syarat boleh mengajukan percerian. Namun kenyataannya 

dilapangan perselingkuhan menjadi pertimbangan utama hakim untuk 

diputus cerai. 

Perselingkuhan dalam hubungan pribadi diluar nikah, yang 

melibatkan sekurangnya satu orang yang berstatus nikah, dan di dasari 

oleh tiga unsur : 

a. Saling ketertrikan 

b. Saling ketergantungan 

c. Saling memenuhi secara emosional dan seksual 

Mengenai dasar larangan perselingkuhan penulis tidak menemukan 

kata-kata langsung mengenai perselingkuhan apalagi perselingkuhan 

melalui facebook secara lansgung dalam hukum perkawinan. Ajaran islam 

sangat membatasi seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan 

atau pergaulan yang terlalu bebas dalam menjalani kehidupan ini. 

Sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah menikah 

mempunyai batasan-batasan seperti halnya istri tidak boleh pergi 

meninggalkan rumah tanpa izin suami. Kebersamaan dan keterbukaan 

dalam rumah tangga penting agar tidak terjadi perbedaan dan kesenjangan 

antara pasangan suami istri.  

Dalam hal ini yang menjadi dasar bahwa perselingkuhan itu 

dilarang oleh alquran dalam surah al isra ayat 32 :  
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Artinya: dan jangan la kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 

perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk (Q.S. al-

Isra 17:32).  

 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda yang artinya: 

“Kemudian kami berlalu, lalu sampai pada sebuah bangunan seperti 

tungku pembakaran.” -Auf, perawi hadits- berkata, “Sepertinya beliau 

juga bersabda, „Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan.‟” 

Beliau melanjutkan, “Kemudian aku menengoknya, lalu aku dapati di 

dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka 

didatangi nyala api dari bawah mereka, mereka pun berteriak-

teriak.” Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Aku bertanya 

(pada Jibril dan Mika-il), „Siapa mereka?‟ Keduanya menjawab, „Adapun 

laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku 

pembakaran, mereka adalah para pezina.” 

 

Dari segi ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa, mendekati zina 

saja  kita dilarang apalagi sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

agama,  ayat ini juga melarang seorang laki-laki dan perempuan mendekati 

zina. Sedangkan perbuatan perselingkuhan merupakan salah satu jalan 

untuk melakukan perzinahan.  Sedangkan menurut pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam, pasal 19 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, menyebutkan bahwa zina merupakan salah satu penyebab 

perceraian. 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain  

sebagainya yang sukar disembuhkan.  

b. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 
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3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Perselingkuhan Internet  yang 

Menyebabkan Percerian   

Dalam Islam ada istilah perselingkuhan mungkin istilah ini bisa 

diqiyaskan dengan qadzaf yang berarti menuduh berbuat zina. Dengan  

demikian, qadzaf termasuk dosa besar. Syariat telah mewajibkan hukuman 

delapan puluh kali dera bagi orang yang menuduh berzina (qadzif)
30

.  

Syarat-syarat dalam qadzaf:  

a. Islam, berakal dan baligh. 

b. Orang yang menuduh berzina (qadzif) itu dikenal ditengah-tengah  

masyarakat sebagai orang yang suci, taat beribadah dan shahih. 

c. Adanya tuntutan dari maqdzuf (tertuduh berbuat zina) dijatuhkan  

hukuman had bagi qadzif. 

Si qadzif tidak mendatangkan empat saksi, sebagaimana yang  

difirmankan allah SWT: “mereka tidak mendatangkan empat orang saksi” 

Yang menjadi dasar penetapan had qadzaf:  

a. Pengakuan dari qadzif sendiri.  

b. Kesaksian dua orang laki-laki yang adil.  

Allah SWT telah mengharamkan qadzaf ditengah-tengah kaum  

muslimin, dimana telah berfirman:  
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Artinya: “ Dan orang orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik  

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,  

maka deralah mereka ( yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.  

Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang 

yang bertaubat sesudah itu memperbaiki dirinya, maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 

(An_Nur 45). 

 

Perselingkuhan bisa menimpa siapa saja, orang muslim maupun non  

muslim. Menyangkal pernik-pernik perselingkuhan tidak semudah yang kita  

duga, karena godaan cukup besar. Pernikahan sangat sakral tidak sepatutnya  

dinodai dengan perselingkuhan. Kita sebagai umat Islam harus secara tegas  

menghindari perselingkuhan yang jelas-jelas membawa dampak buruk pada  

hubungan pernikahan. Pada hakikatnya perselingkuhan sama dengan 

perzinahan yang secara jelas diharamkan dalam Islam, maka sudah sepatutnya  

kita tidak terjebak dalam perselingkuhan. Cara penebusan dosa zina dengan 

selingkuhan adalah berat yaitu dilempari batu sampai mati
31

. 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

 “Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka 

jalan keluar. (jika berzina) perejaka dengan gadis (maka hadnya) dicambuk 

seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang sudah 

menikah (maka hadnya) dicambuk seratus kali dan dirajam.” 

 

Kesabaran merupakan langkah utama ketika mulai muncul 

perselisihan. Islam memerintahkan kepada suami istri agar bergaul dengan  

cara yang baik, serta mendorong mereka untuk bersabar dengan keadaan 

masing-masing pasangan, karena boleh jadi didalamnya terdapat kebaikan-

kebaikan. Jika dibutuhkan orang ketiga untuk membantu menyelesaikan 
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persoalan maka jangan sekali-sekali melibatkan lawan jenis yang bukan 

mahram-nya; seperti teman sekantor, tetangga, kenalan dan sebagainya.  

Awalnya mungkin hanya sebatas curhat, tetapi tanpa disadari, jika 

sudah  mulai merasa nyaman, persoalan mungkin justru tidak terpecahkan, 

yang  kemudian terjadi adalah muncul rasa saling ketergantungan dan 

ketertarikan.  Hal ini bisa menjadi awal dari kedekatan diantara mereka dan 

peluang untuk terjadi perselingkuhan baik dilingkungan social atau 

lingkungan dalam dunia internet. 

Rasulullah bersabda “Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Allah 

adalah perceraian”. Ini menunjukkan di satu sisi bahwa terkadang perceraian 

itu tidak bisa dihindari sehingga jika ada satu pasangan yang memang tidak 

ada kecocokan masih dipaksakan untuk terus, itu akan merugikan semua 

pihak. Maka dibolehkan perceraian, tetapi diingatkan bahwa perceraian itu 

halal tapi paling dibenci Allah
32

. 

Berdasarkan hal di atas bagaimanapun juga, internet  ibarat pisau 

bermata dua. Apabila tidak mampu menggunakannya  secara bijak, maka tidak 

mustahil kerugian yang akan diterimanya. 

Dalam pandangan Islam sendiri tersirat dalam QS. Al- A’raf ayat 32  

yang berbunyi:  
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Artinya:  “Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari 

Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan 

(siapa  hakulup yang mengha ramkan) rezki yang baik?” 

Katakanlah:  “Semuanya itu (disediakan) bagi orang -orang yang 

beriman dalam  kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di 

hari kiamat”.  Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi 

orang-orang yang mengetahui.”  

 

Dari ayat di atas dapat diartikan, kalau pemanfaatannya adalah untuk  

perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka  internet pun bernilai sia-sia  

dan hanya membuang-buang waktu. Begitu pula jika  internet digunakan  

untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Intinya 

adalah  tergantung pada pemanfaatannya
33

.   

Ini berarti bahwa dalam hal apapun terutama dalam penggunaan  

jejaring sosial seperti  internet  harus bisa dikontrol dan yang terpenting adalah  

diri sendiri dalam menggunakannya karena banyak modus yang digunakan  

oleh pihak yang berniatan untuk kejahatan melalui media ini.  
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