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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persoalan hukum yang berhubungan

dengan hokum keluarga. menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.1

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus

dicatat.Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang

No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.2

Sedangkan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dijelaskan bahwa Pernikahan atau Perkawinan merupakan

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam

hubungan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama
Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, Bab II Dasar-
Dasar Perkawinan Pasal 2

2 Ibid, Pasal 3-5
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang

Maha Esa.3 Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Agama

Islam mempunyai nilai Ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum

Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat

(mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah SWT, dan

melaksanakannya merupakan ibadah.4 Sebagaimana juga dijelaskan

dalam Q.S Ar rum [21]:

            
          

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.5

اْألَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإن َوأَنِكُحوا 
َيُكونُوا فـَُقرَاء يـُْغِنِهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

Artinya: “Dan kawinkanlah oran-prang yang sendirian di antara
kamu dan mereka yang berpekerti baik, termasuk hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan.” (QS An-Nuur [32])

3 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4Team Media, Amandemen UU Peradilan Agama, UU Peradilan Agama Dan

Kompilasi Hukum Islam
5 Departemen Agama RI,  AL HIDAYAH Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode

Angka, (Ciputat: Kalim, 2011), h. 407
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Adapun dalam menjelaskan tentang pengertian pernikahan

itu secara definitif, ulama fiqih dalam 4 Mazhab berbeda dalam

menetapkan penegrtian dari pernikaha  tersebut, antara lain

sebagai berikut :

1. Ulama hanafiah, dalam pendapat Ulama Hanafiah

mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang

berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Dalam

makna bahwa seorang laki – laki dapat menguasai perempuan

dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan

kesenangan atau kepuasan.

2. Ulama syafi’iyah, berpendapat bahwa pernikahan meruapakan

suatu akad yang menggunakan menggunakan lafadz nikah

atau zauj Yang mempunyai arti memiliki. Dengan kata lain

dengan dilaksanakannya pernikahan seseorang dapat memiliki

atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama malikyah, mereka berpendapat bahwa pernikahan

adalah suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk

mencapau kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

4. Ulama hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah

akad dengan menggunakan lafal inkah atau untuk

mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki – laki dapat
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memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan

sebaliknya6

Adapun Ibnu Qudamah rahimahullaahu ta’ala mengatakan

bahwa nikah menurut istilah syar’i adalah suatu akad perkawinan dan

lafadz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama

tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya

keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan

intim7.

Pada sisi lain Perkawinan merupakan sebuah perintah agama

yang ditujukan kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.

Karena dengan Jalan perkawinan mampu mengurangi tingkat

kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk

perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk ,melakukan pernikahan,

tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan

oleh Nabi SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki

kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu

perzinahan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan:

6 Abdurachman Al-jaziri, Kitab Fikh Ala Mazahib Al-Arba’ah, Al-Maktabah At-
Tijariyyatul kubra, Mesir. Juz. 4, hlm. 7-8

7 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Riyadh : a’ ‘Alim al- Kutub, 1417 H/
1998 M), juz IX, hal.339



5

َمنِ الشََّبابِ َمْعَشرَ يَا:وسلمعليهاهللاصلىاللَّهِ َرُسولُ َقالَ 
لِْلَفرْجِ َوَأْحَصنُ لِْلَبَصرِ َأَغضُّ َفِإنَّهُ فـَْلَيتَـَزوَّجْ اْلَباَءةَ ِمْنُكمُ اْسَتطَاعَ 

8ِوَجاءٌ َلهُ الصَّْومَ َفِإنَّ بِالصَّْومِ فـََعَلْيهِ َيْسَتِطعْ ملَْ َوَمنْ 

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa

diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah,

karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan

pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan

barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia

berpuasa, karena berpuasa itu baginya

Pernikahan merupakan salah satu institusi agung yang bertujuan

untuk mengikat dua pasangan atau dua insan yang berlawanan jenis

dalam suatu ikatan keluarga. Secara sederhana, pernikahan dapat pula

dipahami sebagai jalan yang dilegalkan untuk memenuhi hajat biologis,

persetubuhan laki- laki dan perempuan berdasarkan ajaran Islam.9

Disamping bermaksud sebagai sebuah sebagai sarana untuk

menyalurkan fitrah hidup atas keinginan seksual, menikah juga

mempunyai makna yang demikian luas dan mendalam. Menikah bisa

mengubah kehidupan manusia. Bisa berupa perubahan sifat, pola pikir,

8 Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa At Turmudzi, Sunan At Turmudzi, (Beirut: Dar
Al-Fikr, 2005), Bab Ma Jaa Fi Fadhli At Tazwij Wal Hatsa ‘Alaih, Hadis No. 1083, H.
328

9 M. Cholis Nafis & Abdullah Ubaid, Keluarga Maslahah, (Jakarta: Mitra Abadi
Press, 2012), h. 3
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atau kebiasaan. Perubahan itu juga bisa ke arah lebih buruk, jika tidak

tepat dalam menyikapi perbedaan.10

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yan telah diikat dengan

ikatan pernikahan atau perkawinan, semua pasangan pasti ingin

mendapatkan keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan dalam

mmenjalani rumah tangga tersebut sebagaimana yang kita kenal dengan

Sakinah, Mawaddah, Wa Rahamah. Tapi tidak semua ikatan perkawinan

mendapatkan kebahagiaan yang lama dalam pernikahannya, ada saja

persoalan rumah tangga yang menjadi sebuah pemicu keretakan dalam

rumah tangganya.

Ada banyak alasan umum dan aneh yang membuat pernikahan

berujung perceraian. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan kemajuan

teknologi merupakan salah satu factor penyebab hilangnya kenyamanan

dan kemudahan hidup dalam rumah tangga, diantara faktor penyebab

keratakan dalam rumah tangga adalah penyalahgunaan Media Sosial

(Facebook, twitter, Instagram dan lain- lain) yang menyebabkan

terjadinya adalah perselingkuhan dan pada akhirnya berujung kepada

perceraian.

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hokum

Islam disebut dengan thalaq, artinya meelpaskan atau meninggalkan.

Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan . apabila terjadi

10 Ibid, h. 7
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perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun

perceraian adalah bagian dari hokum adanya persatuan atau perkawinan.

Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganyasehingga

dapat menghindarkan diri dari perceraian, akan semakin baik rumah

tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudahkan harus ditinggalkan,

meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang

lain. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami isteri yang

menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak- anak dan keluarga

dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturrahmi dengan

seketika dapat bercerai berai. Oleh karena itu, perceraian sebagai

perbuatan yang dihalalkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT.11

Semua perselingkuhan merusak kepercayaan dan berkaitan

dengan ketidaksetiaan. Ada dua kategori utama: perselingkuhan yang

melibatkan kontak fisik dan perselingkuhan yang melibatkan kedekatan

emosional. Perselingkuhan Fisik. Perselingkuhan ini melibatkan

beragam tingkat kontak fisik dan seksual antara seorang yang telah

menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Perselingkuhan ini

dibagi menjadi dua kategori: kontak seksual yang terang-terangan dan

kontak fisik yang sembunyi-sembunyi. 1. Kontak seksual.

Perselingkuhan dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual dengan

11 Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga
Muslim, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h.58-59
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orang lain selain pasangannya, yang melanggar janji pernikahan.

Ketidaksetiaan itu dapat melibatkan hubungan intim, baik itu

‘’hubungan seks semalam’’ atau sebagai bagian dari keterlibatan

emosional jangka panjang. Akan tetapi, perselingkuhan seksual tidak

hanya ditandai dengan hubungan seksual sepenuhnya. Perselingkuhan

dapat juga muncul dalam segala bentuk kontak fisik yang intim, yang

bertujuan untuk membangkitkan dan menikmati hasrat seksual dengan

orang lain yang bukan pasangannya, meski hal itu tidak menyebabkan

terjadinya hubungan seksual. 2. Kontak fisik. Perselingkuhan jenis ini

melibatkan sentuhan fisik atau menunjukkan hasrat seksual yang tidak

sepantasnya dilakukan dan melanggar batas-batas hubungan

pertemanan. Tergantung intensitas hati seseorang, bentuk sentuhan yang

sembunyisembunyi ini termasuk, tetapi tidak hanya dibatasi oleh,

pelukan erat, ciuman di pipi, sentuhan di tangan atau kaki, berpegangan

tangan, atau saling mendekatkan tubuh dengan cara menggoda, yang

menandakan lebih dari sekadar ketertarikan biasa atau keinginan untuk

membahagiakan orang lain. Karena tingkatan dan jenis sentuhan itu

tidak secara terang-terangan bersifat seksual, dan karena pengkhianatan

sesungguhnya adalah intensitas hati yang tak setia, maka indikator yang

kelihatan tersebut terkadang sulit untuk  diinterpretasikan.12

12 Ketika Pasangan Tidak Setia, (ttp : Seri Terang Ilahi, tt) h. . 5-6
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Saat ini, perceraian sudah umum lebih sering terjadi daripada

pernikahan yang langgeng dan bahagia. Ada banyak alasan klasik dan

juga aneh dalam suatu perceraian. Kecanduan media sosial dalam

kehidupan kita sehari-hari adalah salah satu alasan yang dapat merusak

pernikahan. Pada dasarnya teknologi hadir untuk kenyamanan dan

kemudahan hidup. Tapi ketika tidak bijaksana untuk mengelola

penggunaan media sosial, tidak dapat dipungkiri akan banyak

ditemukan kecanduan media sosial, apalagi kalau penyalahgunaan

media sosial itu terjadi terhadap orang yang sudah berumah tangga.

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena

paparan media. Disadari atau tidak, me-dia dengan segala kontennya hadir

menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan jaman,

kehadiran media makin beragam dan berkembang.

Awalnya komunikasi dalam me-dia berjalan hanya searah, dalam

arti penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan sumber

media. Namun seiring perkembangan jaman, orang awam sebagai

penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang

terpapar padanya, namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di media

tersebut.13

Muncul dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi

baru di masyarakat. Media sosial hadir dan merubah paradigma

13 Errika Dwi Setya Watie , Komunikasi dan Media Sosial  (Communications and
Social Media), Jurnal THE MESSENGER, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011
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berkomunikasi di masyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak,

waktu, ruang. Bisa terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus tatap muka.

Bahkan media sosial mampu meniadakan status sosial, yang sering kali

sebagai penghambat komunikasi. Dengan hadirnya Twitter, Facebook,

Google+ dan sejenisnya, orang-orang tanpa harus bertemu, bisa saling

berinteraksi. Jarak tak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi. Lama

waktu terakhir bertemu pun juga tak lagi menjadi masalah. Teman yang

telah 20 tahun tak bertemu pun bisa saling menemukan dan menjalin

komunikasi lagi. Dan karena kemudahan penggunaannya, hampir bisa

dikatakan, siapa saja bisa mengakses dan memanfaatkan media sosial.

tatap muka. Bahkan media sosial mampu meniadakan status sosial,

yang sering kali sebagai penghambat komunikasi. Dengan hadirnya

Twitter, Facebook, Google+ dan sejenisnya, orang-orang tanpa harus

bertemu, bisa saling berinteraksi. Jarak tak lagi menjadi masalah dalam

berkomunikasi. Lama waktu terakhir bertemu pun juga tak lagi menjadi

masalah. Teman yang telah 20 tahun tak bertemu pun bisa saling

menemukan dan menjalin komunikasi lagi. Dan karena kemudahan

penggunaannya, hampir bisa dikatakan, siapa saja bisa mengakses dan

memanfaatkan media sosial.14

sosial semakin membuka kesempatan tiap individu yang terlibat di

dalamnya untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi kendali diri

14 ibid
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harusnya juga dimiliki, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar

batasan dan tidak menyinggung pihak lain.

Pengaruh teknologi informasi di era sekarang ini semakin

mempermudah seseorang dalam mengakses berbagai informasi yang

diperlukan sehingga tak salah kalau dunia menjadi semakin sempit dan

tanpa batas. Teknologi informasi yang berkembang juga dapat memicu

retaknya sebuah keluarga hingga tak jarang menimbulkan perceraian,

jika sang pengguna tak bisa lagi memilah dan memilih sisi positif dan

negatifnya dan yang mencengangkan kita semua, menurut data di salah

satu media sekitar 40 persen perceraian tersebut, salah satu penyebabnya

adalah Facebook, ini salah satu contoh dampak negatif kemajuan

teknologi komunikasi.

Dampak negatif facebook pada kehiduppan rumah tangga.

Namun ada juga dampak positifnya jejaring sosial Facebook bisa

mempertemukan pasangan, teman atau saudara yang hilang, atau bahkan

mencari pekerjaan dan cari jodoh.

Banyak yang berawal dari curhat-curhat. Kemudian saling kenal,

janji bertemu lantas menimbulkan rasa simpati dan perhatian. Akibatnya

bisa saja keharmonisan dalam keluarga terganggu hingga menyebabkan

perceraian,. Seorang suami atau istri bisa saja lupa dengan keluarga

gara-gara main Facebook. Kalau sudah duduk di depan komputer atau

hp disuruh makan bisa saja lupa, jangan heran kalau ada suami dan istri
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yang “ketagihan” Facebook bisa sampai ada yang berbaring di tempat

tidur disamping pasangannya, ber-facebook ria dengan teman di alam

mayanya.

Alasan paling umum ketika Facebook menyebabkan masalah

dalam hubungan adalah pasangan menemukan pesan genit, foto-foto

pasangan mereka di pesta yang mereka tidak tahu tentang atau dengan

seseorang yang mereka tidak seharusnya, yang pada akhirnya terjadilah

perceraian di antara pasanagn suami isteri.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya

perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan

bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah meskipun

penyebabnya berbeda- beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian

suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan

pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami isteri,

bahkan ada pula yang beercerai karena salsh satu dari suami atau isteri

tidak lagi fungsional secara biologis.15

Pertengkaran antara suami dan isteri dapat disebabkan oleh

berbagai faktor, salah satunya faktor komunikasi dan ekonomi rumah

tangga. Komunikasi suami isteri sangat penting dalam membangun

saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi

15 Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga
Muslim, op.cit, h. 49
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dalam ruamh tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah

dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya.

Terputusnya komunikasi suami isteri dapat disebabkan oleh berbagai

faktor, mungkin keduanya bekerja di luar rumah sehingga pertemuannya

menjadi sangat terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang kerja dapat

mengakibatkan tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itu

pertengkaran muncul seolah- olah kedua belah pihak merasa tidak

bersalah atas segala yang terjadi dalam rumah tangganya, komunikasi

yang terus dibina di antara suami dan isteri adalah resep yang pali

mujarab untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

rahmah. Tentu yang namanya pertengkaran bukan hilang sama sekali,

hanya suami isteri yang senantiasa mengomunikasikannya dengan baik

akan mampu meredam dan mengembalikan rumah tangganya pada

perdamaian.16

Tingkat perceraian di Kabupaten Kampar kini semakin

meningkat dari tahun ketahun, dan permintaan gugatan cerai sama besar

datangnya dari para suami dan para istri.

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Drs. Usman, SH, MH

yang diwakili Humas Pengadilan Agama Bangkinang, Dra. Yusnimar,

MH menyebutkan bahwa kasus penceraian di Kabupaten Kampar

semakin meningkat dari tahun ke tahun.

16 ibid
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Untuk tahun 2016 ini, dari bulan Januari sampai bulan Maret

akhir, jumlah kasus penceraian yang masuk ke Pengadilan Agama

Bangkinang sebesar 266 perkara. Diperkirakan untuk tahun 2016 ini,

kasus perceraian di Kabupaten Kampar ini akan mencapai 1000 lebih

Untuk tahun 2015, gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan

Agama Bangkinang berjumlah 922 perkara."Dari data tahun 2015 ini,

dari 922 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tidak semua gugatan

yang berakhir dengan perceraian. 10% dari 922 gugatan yang sampai di

Pengadilan Agama pada tahun 2015 bisa berakhir dengan perdamaian

dan rumah tangga mereka bisa kita selamatkan,” “Krisis ekonomi dan

faktor akhlak menjadi penyebab terbesar dalam kasus perceraian17

Ditambah lagi dewasa ini penggunaan media sosial, baik itu

facebook, twitter, bbm, instagram dan media sosial lainnya sudah

merupakan hal yang tak bisa dipungkiri keberadaannya di tengah-

tengah masyarakat dan sudah menjadi konsumsi sehari- hari, baik itu

pada tataran anak- anak usia sekolah, remaja, dewasa bahkan merambah

ke dalam kehidupan orang yang sudah berumah tangga.

Penggunaan media sosial pada hari ini tidak hanya menggunakan

computer saja untuk melakukan akses ke dalam media sosial tersebut,

tapi seiring dengan kemajuan teknologi, sudah bisa diakses dengan

17http://mediacenter.riau.go.id/read/20084/kasus-perceraian-di-kampar-
meningkat.html. diakses pada tanggal 9 April 2017 pada pukul 14.28 WIB
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menggunakan smartphone yang berbasis Android, dan dalam

penggunaannya bisa dilakukan dimana saja, sesuai kehendak

pemiliknya, ditambah lagi dalam kecanggihan smartphone tersebut bisa

dilakukan penguncian dengan menggunakan password atau kode

pengaman yang hanya bisa dibuka oleh sang pemiliknya, hal ini tidak

menutup kemungkinan terjadi komunikasi rahasia di dalamnya, jika

komunikasi rahasia tersebut dilakukan oleh orang yang sudah berumah

tangga dengan lawan jenisnya yang lain, maka akan terjadilah

kehancuran di dalam rumah tangga mereka.

Hampir semua aspek kehidupan pribadipun bisa terekspos ke

ranah dinding jejaring sosial. Segala emosi bisa dicurahkan melalui

kalimat yang diposting, termasuk menjalin komunikasi lewat chating.

Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan ditengah masyarakat

sehingga memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat

terutama dalam kehidupan perkawinan. Persoalan inilah yang akan

dibahas dalam tulisan ini.18

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian ilamiah terhadap kasus perceraian yang terdapat dalam

yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang. Penulis ingin melihat dan

menemukan jawaban apakah pengaruh media sosial membawa dampak

18 Yuni Harlina, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau , Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015
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negatif terhadap keutuhan rumah tangga atau tidak, dikarenakan media

sosial pada saat ini sudah menjadi sebuah konsumsi bagi masyarakat

pada segenap lini, dan media sosial tersebut juga merambah dan

menyentuh ke dalam kehidupan rumah tangga seseorang atau merambah

kepada pasangan yang sudah membentuk rumah tangga. Oleh karena itu

penulis bermaksud meneliti permasalahn tersebut dalam sebuah judul

penelitian Tesis dalam judul “Dampak Media Sosial Terhadap

Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan Agama

Bangkinang)”

B. Defenisi Istilah

Adapun istilah yang terdapat di dalam judul Tesis ini antara lain :

1. Dampak berarti : benturan; / pengaruh kuat yang mendatangkan

akibat (baik negatif maupun positif)19

2. Media Sosial

Media Sosial terdiri dari dua suku kata Media dan Sosial.

Media adalah : perantara/  penghubung; yang terletak di antara dua

pihak (orang, golongan)20

Sosial adalah: berkenaan dengan  masyarakat; perlu diadakan

komunikasi untuk menunjang pembangunan ini

19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h . 313
20 Ibid, h. 931
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Jika digabungkan keduanya maka Media Sosial berarti

Perantara/ penghubung antara dua belah pihak dalam melakukan

interaksi dan komunikasi di dalam masyarakat

Sedangkan dalam defenisi lain, Media sosial adalah tentang

menjadi manusia. Orang biasa yang berbagi ide, bekerjasama, dan

berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat,

menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan

pasangan dan membangun sebuah komunitas21

3. Keutuhan

Keutuhan berasal dari kata utuh yang bararti dalam keadaan

sempurna sebagaimana  semula: dan Kutuhan berarti sebuah

(keadaan) yang utuh/ lengkap22

4. Rumah Tangga

Rumah tangga berarti segala sesuatu yang berhubungan

dengan  urusan kehidupan dalam  rumah, segala sesuatu yg

berhubungan atau berkenaan dengan  keluarganya23

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat

terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua,

dan sebagainya. Terwujudnya rumah tanggga yang syah setelah akad

21 http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-
para-ahli-dampak-positif-negatifnya/ diakses pada tanggal 9 April 2017 pada pukul 14.39
WIB

22 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,
op.cit, h.1603

23 Ibid, 1228
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nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-

undang24

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis lakukan, yang

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah tentang dampak atau

pengaruh penggunaan social media terhadap orang yang sudah

menikah atau berumah tangga

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan sebuah pengerucutan ruang

lingkup masalah supaya tidak menjadi luas, sehingga dalam

melakukan penelitian bisa lebih fokus terhadap spesifikasi

permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini

adalah: “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

(Study Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)”

24 http://teoribagus.com/uncategorized/keluarga/pengertian-rumah-tangga
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3. Rumusan Masalah

1. Faktor- faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian di

Pengadilan Agama Bangkinang ?

2. Bagaimana dampak Media Sosial terhadap keutuhan rumah tangga

dalam putusan kasus di Pengadilan Agama Bangkinang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam Sebuah penelitian harus menentukan tujuan dan

kegunaan yang jelas dari penelitiannya agar hasil yang ingin dicapai

sesuai dengan tujuan dan maksud awal dari penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor- faktor apasa saja yang menjadi

penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang

2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak Media Sosial terhadap

keutuhan rumah tangga dalam putusan kasus di Pengadilan

Agama Bangkinang
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2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap dari

penulisan ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan terhadap faktor- faktor yang menyebabkan

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang dan

mengetahui dampak dari penggunaan Media Sosial terhadap

keutuhan rumah tangga yang diteliti di Pengadilan Agama

Bangkinang.

Di antara manfaat yang adalaha untuk:

a. Memberikan sumbangan dan informasi terhadap faktor yang

menyebabkan terjadinya perceraian di wilayah Pengadilan

Agama Bangkinang

b. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang dampak

Media Sosial terhadap keutuhan rumah tangga, khususnya

kajian dari putusan Pengadilan Agama Bangkinang.

2. Manfaat Praktis

a. Berdasarkan penulisan tesis ini diharapkan akan meperoleh

gambaran tentang dampak penggunaan Media Sosial bagi

keutuhan rumah tangga dan mengetahui faktor lain yang

menjadi penyebab terjadinya perceraian
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b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada

Program Pascasarjana Prodi Hukum Islam UIN SUSKA Riau.


