
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan setiap manusia yang 

dewasa yang sehat jasmani rohani akan membutuhkan teman hidup dan lawan 

jenis yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, 

serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, 

kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Melakukan pernikahan 

bertujuan untuk mendapatkan kebahagian, keturunan, ketenangan, serta 

kesenangan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun 

tetap saja tujuan pernikahan itu tergantung kepada pribadi individu yang 

melakukan pernikahan karena manusia itu bersifat subjektif.
1
   

Menurut UU No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa 

pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
2
 

Pernikahan merupakan satu dari sekian banyak rahmat Allah SWT 

yang terlimpah untuk manusia. Dengan menikah sepasang insan terbebas dari 

rasa gelisah. Dengan menikah sepasang insan dihalalkan untuk saling berkasih 

sayang sehingga hatipun menjadi tenang. 
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Dalam menggapai sebuah pernikahan barokah tentu tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, kita tidak akan bahagia dalam pernikahan bila 

asal menikah saja, pernikahan harus dipersiapkan secara matang, harus bisa 

menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis.
3
 

Harmonis adalah keselarasan, keserasian, dan titik berat dari 

keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan 

untuk mencapai keselarasan dan keserasian, itu terwujud dalam kehidupan 

rumah tangga perlu menjaganya untuk mencapai keharmonisan rumah 

tangga.
4
 

Adapun indikator keluarga yang harmonis dan berkualitas tercermin 

dalam kehidupan keseharian yaitu hubungan suami isteri berjalan baik, 

mampu membangun hubungan dengan anggota keluarganya, kelihatan rasa 

sayang orang tua kepada putera puterinya, pendidikan orang tua moderat tegas 

dan dapat mencerminkan keteladanan, keluarga yang rukun berbahagia, tertib, 

disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebaikan, 

memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat 

mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu 

pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan 

mampu memenuhi dasar keluarga.
5
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Pada saat sekarang ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat rumah 

tangga tidak harmonis, salah satunya dengan adanya media sosial.  

Media sosial ialah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain 

yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling 

berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. 
6
  

Sedangkan menurut ajaran Islam ada etika yang harus di lakukan 

ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitar kita, contohnya 

dalam ajaran islam kita di anjurkan untuk berkata jujur dan menggunakan 

kata-kata yang lembut, ini berbeda dengan orang yang berkomunikasi lewat 

media sosial yang banyak menggunakan kata kasar, tidak sopan dan membuka 

jalan untuk melakukan kebohongan. Ada beberapa nama situs jejaring sosial 

yang populer di dunia maya saat ini yaitu Facebook, Twitter, BBM, Instagram, 

Line, WhatsApp. Banyak orang dari segala usia, ras, dan budaya 

menghabiskan waktunya untuk berinteraksi melalui jejaring sosial. Dimana 

mereka bisa saling berbagi aktivitas atau ketertarikannya melalui dunia maya. 

Kemudahan yang ditawarkan membuat jutaan pengguna internet memiliki 

profil jejaring sosial di berbagai situs yang ada. 
7
 

Perkembangan terhadap telepon genggam juga semakin 

mempermudahkan komunikasi melalui sosial media, hanya melalui sebuah 

handphone kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi secara singkat. 

Dalam sebuah keluarga jika tidak berhati-hati keluarga kita tidak akan kebal 

dengan serangan kecanggihan teknologi, yang lepas dari pengaruh positif, 

                                                           
6
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membawa pengaruh negatif juga. Salah satunya menjadikan manusia menjadi 

makhluk yang sangat individual.
8
 Apalagi di keluarga modren dimana orang 

tua yang bekerja harus berangkat pagi-pagi untuk mengantisipasi kemacetan. 

Dan anak-anak bersekolah sampai sore karena begitu banyak kegiatan 

sekolah. Jika kita tidak pandai dalam meluangkan waktu, maka interaksi 

dalam keluarga akan hilang, ataupun kalau ada akan dilakukan melalui SMS, 

BBM, WhatsApp, atau jenis percakapan dunia maya lainnya.  

Padahal interaksi yang dibutukan dalam keluarga bukan hanya tentang 

menyampaikan pesan, tetapi interaksi yang menunjukkan kedekatan 

emosional, interaksi yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, yang 

tidak akan terbentuk dengan sempurna kalau hanya dilakukan melalui 

percakapan elektronik. Secanggih apapun suatu gadget, tidak bisa 

menyampaikan kasih seorang ibu kepada anaknya melebihi tatapan penuh 

kasih, atau kepedulian seorang kakak akan lebih tersampaikan ketika bercanda 

dengan adiknya dari pada sekadar berkirim pesan melalui Sms.
9
 

Kecanduan terhadap media sosial tidak hanya terjadi pada masyarakat 

yang tinggal di perkotaan saja namun hal-hal yang berbau jejaring sosial telah 

menyebar pada masyarakat yang berada di pedesaan. Seperti di Desa Sungai 

Tonang kecamatan Kampar Utara  kabupaten Kampar,  rata-rata masyarakat di 

Desa Sungai Tonang dari kalangan usia remaja sampai orang dewasa memiliki 

media sosial. 

                                                           
8
 William L Rivers, Media Massa dan Masyarakat Modern, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group,2008), h.289. 
9
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Mengubah Hidup Kita, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2010), h.29. 
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Adapun media sosial yang merusak keharmonisan keluarga di tempat 

penulis melakukan penelitian yaitu Facebook, BBM, Instagram, dan 

WhatsApp.  

Isteri atau ibu-ibu muda zaman sekarang cendrung aktif dalam media 

sosial, memang tak ada aturan yang melarang melakukan aktifitas berselancar 

di dunia maya. Namun, dalam hal ini haruslah dibekali pengetahuan yang 

cukup memadai. Mengetahui apa fungsi media sosial tersebut dan bagaimana 

dampak media sosial bagi kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Peran 

isteri sebagai penentu keharmonisan kehidupan keluarganya, sering kali 

terlupa karna sikapnya yang abai terhadap suami dan anak-anaknya, di 

karenakan kesibukan di media sosial tersebut.
10

 Sering kali di dapati perilaku-

perilaku seorang isteri yang kurang pantas ketika mengomentari sesuatu 

karena tidak memahami etika berinteraksi dengan orang lain dan lawan jenis. 

Bahkan seorang isteri dengan mudah membeberkan aib suami dan hal yang 

berkaitan dengan masalah keluarga, hal ini jelas membuat suami malu dan 

menimbulkan pertengkaran yang menyebabkan keluarga menjadi tidak 

harmonis.   

 Ibarat mata uang, pengaruh kemajuan media sosial ini bagi 

keharmonisan rumah tangga memiliki 2 sisi yang saling bertolak belakang tapi 

tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi kemajuan media sosial memberi dampak 

positif bagi keluarga, seperti dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh, kita 

harus menggunakan surat menyurat melalui kantor pos sedangkan sekarang 
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 Husain Mazhari, Membangun Surga dalam Rumah Tangga, (Bogor: Cahaya,2004), h. 
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hanya  membutuhkan beberapa menit pengiriman melalui email, dengan 

media sosial ini juga memudahkan mendapatkan informasi dari penjuru dunia 

dan berbagai macam pelajaran dan yang paling penting orang tua dapat 

memantau pergaulan dan perkembangan anggota keluarganya melalui media 

sosial. Manfaat yang spektakuler dari keberadaan media sosial ini adalah 

kemampuannya untuk menjadi agen perubahan sosial jika disertai dengan 

tujuan-tujuan yang positif.
11

 

Namun di satu sisi jika kita tidak bijaksana dan berhati-hati dalam 

menyikapinya, juga membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga 

kita.
12

 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar media sosial memiliki pengaruh 

negatif pada struktur keluarga, media sosial telah menggantikan interaksi 

intim yang seharusnya terjadi dalam keluarga. Percakapan keluarga telah 

diganti dengan sesi texting, apalagi dengan adanya perangkat komunikasi 

yang canggih saat ini, dimana akses ke media sosial, internet atau chatting 

makin mudah karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. mereka 

menghabiskan waktunya untuk berselancar di internet, mengecek berita, 

update status, chatting, dan sebagainya.  

Ketika penulis lontarkan sebuah pertanyaan kepada salah seorang 

suami  apakah dengan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, 

                                                           
11

 Social network sites: defeniti ons, History and Scholarship, Journal of Computer 

Mediated Communication, 13 article.h. 32. 
12

 Hannan Safi’i Muhammad, Membingkai Keluarga yang Sakhinah Mawadhah wa 

Rohmah, (Solo: CV. Cemerlang, 2007), h. 177.  



 7 

BBM, WhatsApp  membuat hubungan antar sesama anggota keluarga menjadi 

tidak harmonis? maka dia menjawab Ya, dengan adanya Media sosial seperti 

Facebook, Instagram, BBM, WhatsApp membuat isteri saya sering kali 

mengabaikan peran dia sebagai isteri dan sebagai Ibu. Suatu ketika saya 

pulang kerja dan saya dapati rumah sangat berantakan, makanan tidak ada di 

meja makan sedangkan isteri saya asyik dengan gadgetnya, saya sangat marah 

hingga terjadi percekcokan antara kami. Lain lagi dengan anak saya media 

sosial membuat dia mengabaikan tugas-tugas sekolahnya, kelihatannya dia 

seperti sudah kecanduan dengan media sosial sampai-sampai dia mencuri uang 

saya untuk membeli paket internet agar tetap aktif bermain media sosial.
13

 

Media sosial membawa berbagai perubahan terhadap anggota keluarga 

dan secara perlahan telah menghambat berjalannya sebagian fungsi-fungsi 

sebuah keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: pengaruh media sosial 

terhadap keharmonisan keluarga menurut hukum islam (Studi Kasus 

Masyarakat di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar) 

 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan 

yang diinginkan, penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang akan 

diteliti yaitu pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga menurut 
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 Imun, ( Orang Desa Sungai Tonang), Wawancara, Sungai Tonang : 29 Oktober 2016 
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hukum islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Sungai Tonang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar) 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apa pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa 

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? 

2.  Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengaruh media sosial terhadap 

Keharmonisan Keluarga di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap keharmonisan 

keluarga di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang pengaruh media 

sosial terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  

2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi (masukan) 

kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh 

media sosial terhadap keharmonisan keluarga. 
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b. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya yang membahas tentang judul 

ini. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk menulis Skripsi pada Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sistematis  dan logis dalam mencari data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini 

dapat di jelaskan sebagai berikut:
14

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di 

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini masyarakat Desa Sungai 

Tonang yang mengalami kasus yang sedang kami teliti, sedangkan 

objeknya adalah pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan subjek yang 

berhubungan dengan kasus ini yaitu warga Desa Sungai Tonang yang 

mengalami kasus tersebut yang ber jumlah 83 orang. Karena keterbatasan 

                                                           
14

Hadari  Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah  Mada 

Universiti Press, 1991), h. 24  
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waktu, tenaga dan dana maka diambil sampel sebanyak 22 orang. Dengan 

menggunakan teknik Aksidental Sampling, dimana penulis memilih 

responden yang terdekat dan berhasil ditemui pada waktu dan tempat yang 

tidak ditentukan. 

4. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). 

5. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari Ketua RT, orang-

orang yang mengalami kasus ini, serta data yang dikutip dari buku 

monografi Desa Sungai Tonang.
15

 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan 

dokumentasi, dan informasi lainnya yang mendukung untuk 

pembuatan penelitian ini. 

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Observarsi 

Observarsi yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi 

dan mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian.
16

 

 

b. Wawancara 

Yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan 

masyarakat Desa Sungai Tonang terkait dengan data penelitian. 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT  Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 37 
16

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 136 
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c. Angket  

Angket digunakan untuk memperoleh data primer yaitu segala 

data, fakta dan keterangan yang berlaku. Penulis merumuskan 

sejumlah pertanyaan yang dibuat agar di jawab oleh responden sehigga 

diperoleh data yang akurat. 

d. Studi Kepustakaan  

Penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan 

persoalan yang diteliti. 

7. Analisis Data 

Analisa menggunakan metode deskriftif kualitatif, yaitu 

menganalisa atau menguraikan data dan informasi yang kemudian 

dikaitkan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dan dibuat 

kesimpulan. 

8. Metode Penulisan 

Untuk mengolah data dan menganalisa data yang terkumpul, 

penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Metode Deduktif yaitu menggunakan kaedah yang umum yang ada 

kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan 

secara khusus. 

b. Metode Induktif yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil 

kesimpulan secara umum. 

c. Metode Deskriptif yaitu dengan menggunakan fakta-fakta serta 

menyusun menjelaskan kemudian menganalisanya. 
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4. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-

masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan 

yang selain mendukung dan melengkapi.
17

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global 

namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.
18

 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, kondisi 

geografis dan demografis desa Sungai Tonang, pendidikan, 

agama, penduduk,  mata pencaharian dan adat istiadat. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

Berisi tentang defenisi keluarga, faktor-faktor pembentukan 

keluarga harmonis, ciri-ciri rumah tangga harmonis, cara 

membangun keluarga harmonis,fungsi keluarga,cara merekatkan 

hubungan suami isteri, defenisi media sosial, sejarah berdirinya 

media sosial dan perkembangannya, dampak positif dan negatif 

media sosial, dan hukum menggunakan media sosial. 
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 Ibid, h. 241 
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Ahmad Affandi, Tata Cara Membuat Skripsi, ( Bandung: Bumi Aksara, 2003), h. 21 
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BAB IV : PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP 

KEHARMONISAN KELUARGA MENURUT HUKUM 

ISLAM  (Studi Kasus Masyarakat Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 

Berisi tentang pengaruh media sosial terhadap keharmonisan 

keluarga dan tinjauan hukum islam tentang pengaruh media sosial 

terhadap keharmonisan keluarga. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bagian akhir  yang berisi kesimpulan dan saran-saran 

tentang hasil penelitian yang dilakukan.
19
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Ibid, h. 34 


