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ABSTRAK 

 

Rahmawati, Marlina. 2020. Analisis Mas}lah}ah Penggunaan Media Sosial 

Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan 

Magetan Kabupaten Magetan).Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana. M.A. 

 

Kata kunci/keywod: Mas}lah}ah, Media Sosial, Keharmonisan Keluarga. 

 

 Mas}lah}ah dapat diartikan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau 

terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan. Seperti di era 

saat ini manusia banyak menciptakan teknologi canggih yang bertujuan untuk 

memudahkan kegiatan sehari-hari, seperti adanya media sosial yang kini sudah 

digunakan oleh masyarakat luas. Penggunaan media sosial makin marak terjadi 

pada beberapa keluarga di Kecamatan Magetan. Hal ini memiliki manfaat positif 

serta manfaat negatif utamanya dari segi komunikasi dan ekonominya. Jika dilihat 

dari aspek mas}lah}ah banyak manfaat yang baik dari adanya media sosial dalam 

keluarga, namun tidak semua keluarga bisa mengatur pemanfaatan media sosial. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan 

mas}lah}ah penggunaan media sosial terhadap fungsi komunikasi dalam keluarga? 

(2) Bagaimana tinjauan mas}lah}ah penggunaan media sosial terhadap fungsi 

ekonomi dalam keluarga? (3) Bagaimana tinjauan ma}slah}ah terhadap upaya 

penyelesaian konflik keluarga akibat media sosial? 

 Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan 

yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah 

menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan 

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh 

keluarga di Kecamatan Magetan ditinjau dari segi mas}lah}ah komunikasi keluarga 

dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu fungsi komunikasi keluarga katagori 

mas}lah}ah al-d}aru>ri>yyah, karena komunikasi sebagai faktor pendukung 

keharmonisan keluarga serta fungsi media sosial pada komunikasi keluarga 

katagori mas}lah}ah al-h}a>ji>yah, karena media sosial diera saat ini membantu 

komunikasi keluarga jarak jauh, namun tidak pula menjadi faktor utama dalam 

keharmonisan keluarga. Dari fungsi ekonominya termasuk mas}lah}ah al-h}a>ji>yah, 

karena media sosial memberikan dampak positif bagi sebagian keluarga yang 

memanfaatkan media sosial seperti bisnis online, dan termasuk katagori h}i>fz} al-
mal yaitu memelihara harta. Adapun upaya penyelesaian konflik keluarga akibat 

media sosial ditinjau dari aspek mas}lah}ah termasuk mas}lah}ah al-D}ar>ur>i}yah karena 

suatu upaya keluarga utamanya orang tua dan anak yang dilakukan untuk 

penyelesaian konflik merupakan faktor pendukung agar suatu keluarga tetap 

berjalan harmonis hal ini termasuk h}i>fz} al-nafs yaitu memelihara jiwa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan 

persetubuhan (الوطء) sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup 

bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan 

bahagia.
1
 

      Dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
2
 

      Dalam al-Qur’a>n disebutkan pula bahwa tujuan perkawinan adalah 

untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’a<n surah ar-rum: 

                       

                   

     

                                                           
1
 Mansyur, Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat, Skripsi 

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2011), 1. 
2
 Mardhiyyah Ulfa, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai 

Penyebab Perceraian, Skripsi (UIN Alauddin Makassar. 2019), 2. 
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Artinya:  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
3
 

      Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan 

suami isteri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah 

tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri 

yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak 

merasa damai dalam rumah tangganya.
4
 

      Untuk itu, dalam sebuah perkawinan harus diketahui apa tujuan 

pernikahan itu sendiri bagi pasangan. Karena perjanjian sakral pernikahan 

ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi 

keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah 

tangga yang sakinah.
5
 

      Perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan 

biologis melainkan memperoleh kehidupan yang tenang, tentram saling 

                                                           
3
  Al-Qur’a ><n dan Terjemahannya, 30:  21. 

4
 Yuni Harlina, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan 

Dalam Islam,” Jurnal: Hukum Islam, 1 (Juni 2015), 88. 
5
  Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2013), 34. 
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mengayomi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan 

dilandasi cinta dan kasih sayang.
6
 

      Dalam suatu keluarga tentunya tak lepas dari perubahan-perubahan 

pola perilaku. Baik dari segi penampilan, komunikasi dan ekonominya. 

Tentunya hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan teknologi diera 

modern saat ini, seperti adanya penggunaan gadget yang berisikan 

banyaknya media sosial didalamnya. Hal ini tentu mempengaruhi 

hubungan suatu fungsi keluarga utamanya fungsi komunikasi yang jarang 

dilakukan atau kurang diperhatikan. 

      Hafied Cangara menjelaskan fungsi komunikasi dalam keluarga ialah 

meningkatkan hubungan insani (Human relation), menghindari dan 

mengatasi konflik-konflik pribadi dalam keluarga, mengurangi ketidak 

pastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang 

lain. Komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan hubungan 

kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Melalui 

komunikasi dalam keluarga, juga dapat dibina suatu hubungan yang baik, 

sehingga menghindari terjadinya konflik-konflik diantara anggota 

keluarga.
7
 

                                                           
6
 Mohammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan (Yogyakarta: 

Darussalam, 2004), 20. 
7
 Fajar Pamukti Putra, Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Disiplin Anak Remaja, 

Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), 22. 
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      Komunikasi berfungsi untuk membangun sekaligus mencerminkan 

hubungan keluarga. Selain itu, Komunikasi berfungsi sebagai proses di 

mana anggota keluarga saling menciptakan dan berbagi maknanya.
8
 

      Seharusnya dengan adanya media sosial, keluarga bisa terbantu dalam 

hal komunikasinya apalagi saat dibatasi dengan jarak jauh, bukan berarti 

pengguna tidak boleh lagi menggunakan media sosial sama sekali, namun 

adakalanya mereka harus mengerti kapan dan di mana harus menggunakan 

media sosialnya. Ketika bersama keluarga, alangkah lebih baik kurangi 

bermain gadget dan berinteraksi langsung dengan keluarga. Meningkatkan 

waktu bersama dengan keluarga dan menjalin komunikasi dengan baik dan 

menyenangkan, perbanyak aktivitas fisik ketika libur seperti rekreasi atau 

olahraga bersama keluarga, serta saling menceritakan pengalaman sehari-

hari, dan lain-lain. Meningkatkan hubungan interpersonal antar anggota 

keluarga dapat membuat keluarga semakin harmonis. 

      Selain fungsi komunikasi dalam keluarga, fungsi ekonomi dalam juga 

perlu diperhatikan. Sebab, fungsi ekonomi dalam suatu keluarga juga 

berpengaruh dalam membetuk suatu keharmonisan keluarga. Jika fungsi 

ekonomi tidak berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi cara 

anggota keluarga berhubungan satu sama lain.
9
 

      Adapun fungsi ekonomi keluarga menurut Michailhuda, kata ekonomi 

dibentuk dari dua kata dalam Bahasa Yunani, yaitu “oikos” yang berarti 

                                                           
8
 Kathleen M. Galvin, Family Communication Cohesion and Change (New York: 

Routledge, 2016), 14. 
9
 Ibid.,25. 
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rumah tangga dan “nomos”  yang berarti peraturan. Jadi kata aslinya 

adalah ilmu atau pedoman-pedoman untuk mengatur rumah tangga.
10

 

      Jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya guna mencapai 

kemakmuran.
11

 

      Fungsi ekonomi dalam keluarga dengan adanya media sosial tentunya 

sangat bisa dimanfaatkan penggunaannya apabila digunakan dengan baik 

dan benar misalnya sebagai sarana berbisnis online untuk menawarkan 

jasa atau barang. Namun jangan sampai kesibukan berbisnis untuk 

pemenuhan peningkaatan fungsi ekonomi menggunakan media online 

mengakibatkan seseorang lupa dengan orang disekelilingnya utamanya 

dengan keluarga. 

      Dari uraian diatas fungsi komunikasi serta ekonomi dalam keluarga 

sangat berperan penting dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam 

menyelaraskan suatu fungsi komunikasi dan ekonomi tidaklah mudah di 

era modern ini. Saat ini banyak sekali terjadi konflik dalam rumah tangga 

seperti perselingkuhan atau perselisihan yang terjadi melalui media sosial, 

tak hanya itu banyak anak yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya 

akibat kurang berjalannya fungsi keluarga dengan baik. 

      Persoalan tersebut tak jauh terjadi karena suatu keluarga belum bisa 

mengatur penggunaan media sosial secara bijak dan terlalu terbiasa dengan 

aktivitas keseharian di media sosial.
12

 

                                                           
10

 Acep Hendri Setiawan, Strategi Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluaraga, Skripsi, 

(Lampung: Universitas Lampung, 2010) 11. 
11

  Ibid, 12. 
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      Dalam hal ini penulis menemukan beberapa data yang terjadi di 

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Beberapa waktu lalu dalam 

hasil observasi yang dilakukan oleh penulis. Ditemukan beberapa 

fenomena yang terjadi dalam keluarga, dimana keluarga tersebut termasuk 

dalam kriteria yang akan dibahas, yaitu keluarga yang sudah berumah 

tangga, aktif bermedia sosial dan mengenal media sosial secara luas, salah 

satunya dari keluarga Bapak Budiono (nama samaran), berusia sekitar 42 

tahun, beliau bekerja sebagai wiraswasta. Dalam hasil pengamatan dan 

wawancara yang dilakukan penulis dengan beliau, didapati beberapa 

alasan beliau bercerai dengan isterinya. Karena awal mula terjadinya 

perselisihan adalah tingkah laku isterinya yang mulai berubah sejak sang 

isteri mulai mengenal media sosial seperti facebook dan whatsapp. Saat itu 

pula Bapak Budiono menemukan bukti hasil perselingkuhan  dengan 

menemukan pesan mesra dari nomor tak dikenal dalam handphone 

isterinya. Setelah dimintai penjelasan isterinya mau menjelaskan 

sejujurnya.
13

 

      Selain kasus diatas, didaerah kecamatan Magetan terjadi pula 

persoalan yang hampir serupa. Dari wawancara peneliti bersama ibu Rini 

(nama samaran) bekerja sebagai wiraswasta, beliau bersedia untuk 

dimintai keterangan atas persoalan yang terjadi dalam keluarganya, yaitu 

mengenai perselingkuhan yang terjadi oleh ibu Rini melalui media sosial 

facebook. Awal mulanya ibu Rini merasa komunikasi keluarganya kurang 

                                                                                                                                                               
12

 Wahyu Nurhalimah Razaq, Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Suami-Isteri Yang 

Terlibat Cyber Love Melalui Media Sosial, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 3. 
13

 Budiono (nama samaran), Hasil Wawancara, Magetan, 16 September 2019. 
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berjalan dengan baik. Kemudian ibu Rini cenderung lebih nyaman dengan 

teman didunia maya tersebut, kemudian ibu Rini melampiaskan segala 

kegundahannya di media sosial hingga berujung ke hubungan yang khusus 

biasa disebut (cyber love). Dalam hubungannya ibu Rini sudah menjalani 

selama dua tahun tanpa sepengetahuan suaminya.
14

 

      Tak hanya konflik yang mengarah ke hal yang negatif, adapula 

informan yang segi ekonominya jadi terbantu dengan adanya penggunaan 

media sosial dalam keluarga, namun fungsi komunikasi dengan keluarga 

kurang berjalan dengan baik, sehingga terkadang menimbulkan 

permasalahan kecil dalam keluarganya. 

      Di daerah Kecamatan Magetan, informan yang bernama Bapak Sugeng 

(nama samaran), bekerja sebagai bisnis properti melalui online shop. 

Beliau bercerita bahwa keluarganya saat ini hasil ekonominya berkembang 

sangat pesat semenjak adanya sarana media sosial yang dimanfaatkan 

sebagai bisnis oline shop.  Namun, meski secara fungsi ekonomi media 

sosial sangat membantu, ternyata beliau jarang berkomunikasi dengan 

keluarga dirumah karena bapak Sugeng sibuk mengurus media sosial 

untuk sarana bisnisnya sedangkan anak dan isteri juga sibuk dengan media 

sosial yang mereka gunakan. Sehingga kadang timbul permasalahan dan 

saling salah faham akibat kurang adanya komunikasi yang baik.
15

  

      Hasil data yang diperoleh peneliti dari wawancara diatas adalah 

beberapa data keluarga dari berbagai kalangan di Kecamatan Magetan 

                                                           
14

 Sri Rini (nama samaran), Hasil Wawancara, Magetan, 25 November 2019.  
15

 Sugeng (nama samaran), Hasil Wawancara, Magetan, 28 November 2019. 
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yang keharmonisan keluarganya kurang berjalan dengan baik akibat 

perubahan pola perilaku komunikasi dan kesibukan bisnis online serta 

kurang bijak dalam menggunakan media sosial. 

      Seharusnya, dengan adanya media sosial dalam sebuah keluarga dapat 

menciptakan suatu keharmonisan dengan menjaga komunikasi yang baik 

serta menjaga kepercayaan, saling jujur, terbuka, meluangkan waktu agar 

tidak selalu fokus pada hal lain, dan memprioritaskan hubungan yang baik 

dalam keluarga. Sebab, jika dalam suatu keluarga itu terjadi konflik yang 

menimbulkan ketidak harmonisan maka yang akan menjadi korban adalah 

anak yang kurang perhatian dan ikut serta melampiaskan kekesalannya 

dengan menggunakan media sosial atau dengan melakukan cara lain agar 

mendapatkan suatu perhatian. 

      Pada intinya, media sosial harusnya digunakan sebagai alat untuk 

mempermudah fungsi-fungsi dalam keluarga.
16

 Namun, dalam beberapa 

kasus media sosial justru masih belum digunakan secara bijak oleh 

penggunanya (user). Tentu hal tersebut dapat mengganggu keharmonisan 

keluarga. Ada pula beberapa keluarga yang tetap harmonis meskipun 

mereka menggunakan media sosial karna keluarga tersebut memiliki 

batasan-batasan dalam penggunaan media sosial saat bersama keluarga. 

      Jika dilihat, banyak sekali jenis media sosial. Beberapa diantaranya 

seperti facebook, Instagram, dan whatsapp dan lainnya. Beberapa jenis 

media sosial tersebut menjadi tranding dalam masyarakat. Perlu diketahui, 

                                                           
16

 Ulfa, Analisis Hukum, 8. 
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bahwa media sosial sangatlah luas. Jangan sampai akibat kurangnya 

komunikasi secara langsung dan kurangnya waktu bersama keluarga 

karena sibuk untuk memenuhi fungsi ekonomi melalui media sosial 

menjadikan suatu keluarga tersebut sering berselisih paham. Justru 

seharusnya dengan adanya media sosial setiap anggota keluarga saling 

mendukung dan memanfaatkan kegunaan media sosial dengan baik dan 

benar. Serta sebisa mungkin keluarga memberikan waktu luang untuk 

saling berbagi cerita dan memberikan masukan agar tidak terjadinya 

penyalahgunaan penggunaan media sosial. Dalam hal ini, orang tua dan 

anak-anak slaing bekerjasama untuk saling mengingatkan apabila terjadi 

kesalah pahaman atau kurangnya waktu dengan keluarga. 

      Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas penggunaan media 

sosial terkait dengan komunikasi, ekonomi dan keharmonisan keluarga. 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Mas}lah}ah Penggunaan Media Sosial 

Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Magetan 

Kabupaten Magetan).”  

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti hendak 

mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah penggunaan media sosial terhadap 

fungsi komunikasi dalam keluarga? 
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2. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah penggunaan media sosial terhadap 

fungsi ekonomi dalam keluarga? 

3. Bagaimana tinjauan ma}slah}ah terhadap upaya penyelesaian konflik 

keluarga akibat media sosial? 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang hendak peneliti identifikasi, maka 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan tinjauan mas}lah}ah mengenai penggunaan media 

sosial terhadap fungsi komunikasi dalam keluarga. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan mas}lah}ah mengenai penggunaan media 

sosial terhadap fungsi ekonomi dalam keluarga. 

3. Untuk menjelaskan tinjauan mas}lah}ah mengenai upaya penyelesaian 

konflik keluarga akibat media sosial. 

D. Manfaat Penelitian 

      Berdasarkan pemaparan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

      Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pemikiran terhadap penggunaan media sosial dalam keharmonisan 

keluarga yang sesuai dengan kemas}lah}atan. 

2. Manfaat Praktis 

      Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai: 
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a. Sumber referensi bagi keluarga agar terciptanya suatu 

keharmonisan dalam menggunakan media sosial yang sesuai 

dengan kemas}lah}atan, 

b. Bahan masukan bagi mediator untuk menciptakan inovasi dalam 

menyelesaikan problematika keluarga, 

c. Bahan evaluasi bagi masyarakat dalam menciptakan suatu 

keberfungsian keluarga dengan baik, 

d. Rujukan untuk Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan 

instansi terkait guna menciptakan suatu kebijakan penggunaan 

media sosial dalam keluarga. 

E. Telaah Pustaka 

      Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang sesuai 

dengan topik serta permasalahan penelitian.
17

 Maka peneliti menemukan 

beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan 

diangkat, guna mendukung penelitian ini berikut penelitian kualitatif 

terdahulu yang serupa untuk memperkuat pandangan dalam penelitian. 

      Pertama, karya ilmiah yang sudah ada berkaitan dengan penelitian 

tersebut yaitu karya Wahyu Eko Ardianto, dengan judul “Media Sosial 

Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga Dalam Prespektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)” 

Program starta satu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu 

                                                           
17

 Razaq, Komunikasi Keluarga, 8. 
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Hukum, IAIN Tulungagung 2018.
18

 Dalam penelitian tersebut pokok 

pembahasannya adalah mengenai penyebab masuknya media sosial dalam 

rumah tangga diawali dengan semakin maraknya perkembangan 

smasrtphone yang dapat digunakan untuk berbagai hal khususnya untuk 

mengakses internet. Dari situlah banyak orang yang mulai mengenal 

media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, 

teman maupun kenalan. Namun, akibat penyalahgunaan media sosial 

dengan tidak bijak banyak orang yang menyelewengkan penggunaan 

media sosial tersebut guna melampiaskan rasa ketidakpuasannya terhadap 

pasangannya, seperti menyebar  aib dari pasangan, memfitnah, serta 

hubungan dengan orang lainyang bukan mahromnya. Akibatnya banyak 

sekali masalah yang timbul dalam keluarga yang berujung pada 

perselisihan bahkan sampai perceraian. 

      Kedua, karya ilmiah dari Wahyu Nurhalimah Razaq, dengan judul 

“Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Suami-Isteri Yang Terlibat Cyver 

Love Melalui Media Sosial ”, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. 

Didalam skripsi tersebut menjelaskan perihal perubahan pola komunikasi 

keluarga yang diakibatkan adanya fenomena cyber love yang terjadi akibat 

dari penggunaan media sosial. Adapun fokus penelitian didalam skripsi 

tersebut lebih memfokuskan pada pola perubahan komunikasi keluarga 

pengguna media sosial. 

                                                           
18

 Wahyu Eko Ardianto, Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga 

Dalam Prespektif Hukum Islam, Skipsi (IAIN Tulungagung 2018). 
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      Ketiga, karya ilmiah dari Mardhiyyah Ulfa dengan judul ”Analisis 

Hukum Islam TerhadapPenggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab 

Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Sangguminasa Kelas 1B 

Tahun 2016-2018)”, UIN Alauddin Makassar Tahun 2019. Didalam 

skripsi tersebut menjelaskan perihal tingkat perceraian yang semakin tahun 

terus bertambah di Pengadilan Agama Sangguminasa yang diakibatkan 

karena pengaruh negatif dari penggunaan media sosial. Dalam skripsi ini 

penelitiannya lebih fokus kepada analisis perceraian yang ditinjau dari 

sudut pandang hukum Islam.
19

 

      Keempat, karya ilmiah Jurnal Hukum Islam dari Yuni Harlina, dengan 

judul “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan 

Perkawinan Dalam Islam” Dosen Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Vol. XV No. 1 tahun 2015.
20

 

Pokok pembahasan jurnal ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi 

komunikasi utamanya media sosial telah membawa beberapa implikasi 

dalam kehidupan masyarakat utamanya dalam kehidupan rumah tangga, 

baik itu dampak positif maupun negatif. Maka dari itu, hendaknya dalam 

keluarga bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan harus 

bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat yang ada dengan 

lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

      Kelima, karya ilmiah Jurnal Pemikiran Hukum, dari Mujibburahman 

Salim, dengan judul “Konsep Keluarga Mas}lah}ah Prespektif Lembaga 

                                                           
19

   Ulfa, Analisis Hukum. 
20

   Harlina, Dampak Komunikasi. 
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Kemas}lah}atan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)”, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3 No. 1, Juni 2015. Didalam jurnal ini 

membahas perihal konsep keluarga yang lebih luas. Serta menjelaskan 

tentang kontruksi keluarga mas}lah}ah yang digagas LKK NU.
21

 

      Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka 

dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun perbedaan dalam penelitian 

ini terdapat pada fokus penelitiannya. Peneliti lebih fokus pada banyak 

aspek seperti mas{lah{ah penggunaan media sosial serta keharmonisan dan 

keberfungsian keluarga, sedangkan dalam penelitian lainnya lebih terfokus 

serta hanya fokus pada salah satu aspek seperti perubahan pola komunikasi 

keluarga akibat penggunaan media sosial, perceraian, dan tidak ditinjau 

dari berbagai macam aspek. 

F. Metode Penelitian 

      Dalam bagian ini, ada beberapa hal yang akan dikemukakan antara 

lain: Jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan lisis data, pengecekan keabsahan data, dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-

tahapan penelitian. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

      Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan 

atau biasa disebut field research. Dalam penelitian lapangan, peneliti 

                                                           
21

 Mujibburrahman Salim, “Konsep Keluarga Mas}lah}ah Prespektif Lembaga 

Kemas}lah}atan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU),” Jurnal:Pemikiran Hukum, No 1, 2017. 
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mencari data dengan menentukan dan melihat objek yang akan diteliti 

secara langsung. Dalam hal ini, peneliti sebagai subjek atau yang 

meneliti. 

      Adapun pendekatan yang digunakan peneliti kali ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena saat ini pendekatan kualitatif sedang 

digalakan guna mencari atau menemukan kebenaran dari suatu 

fenomena yang sebenarnya. Selain itu, metode ini juga berkenaan 

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.
22

 

2. Kehadiran Peneliti 

     Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini sebagai perencana, 

pelaksana, pengumpul data, analisis data dan akhirnya menjadi pelapor 

hasil penelitiannya.
23

 

     Ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan 

serta mengamati langsung objek penelitiannya secara aktif dilapangan 

penelitian, dan bisa menggali data hasil interview dengan objek yang 

diteliti di lapangan secara valid. 

3. Lokasi Penelitian 

     Lokasi yang dipilih adalah di Kecamatan Magetan Kabupaten 

Magetan. Wilayah kecamatan Magetan terdiri dari 9 kelurahan dan 5 

desa, adapun beberapa wilayah kecamatan Magetan yang akan 

dilakukan untuk penelitian adalah dikelurahan Magetan, Candirejo, 

                                                           
22

 Sugiyono, Metodelogi Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: ALFABETA, 

2016), 7-8. 
23

 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 168. 
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Tambran, dan Tawanganom. Alasan peneliti melakukan penelitian 

diwilayah tersebut karena selain merupakan wilayah kota yang 

mayoritas masyarakatnya modern peneliti menemukan banyaknya 

masyarakat yang lebih aktif dalam bermedia sosial.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

      Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan 

dilakukan analisis agar tercapainya suatu penelitian. Data disini 

berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara 

dengan informan yang akan dijadikan sampel penelitian.
24

 

Informan dalam penelitian kali ini adalah masyarakat Kecamatan 

Magetan Kabupaten Magetan yang keluarganya merupakan 

pengguna aktif media sosial dengan berbagai kalangan baik dari 

pegawai, pembisnis, ibu rumah tangga dan lain sebagainya, serta 

dibantu pula oleh bapak Camat Magetan namun diwakilkan oleh 

Kasitrantib Kantor Kecamatan Magetan. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Data Primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi 

objek penelitian.
25

 Data primer dalam penelitian ini berupa 

                                                           
24

 Jonathan Sarwono, Metodelogi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Graham Ilmu, 

2006), 209. 
25

 Adi Riyanto, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum  (Jakrta: Granit, Cet.1, 2004), 

57. 
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wawancara lapangan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas, yaitu hasil wawancara kepada masyarakat 

Kecamatan Magetan yang sudah berkeluarga dan merupakan 

pengguna aktif media sosial serta bapak Camat Magetan guna 

mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti yang berhubungan dengan 

permasalahan mas}lah}ah, pengunaan media sosial, dan 

keharmonisan keluarga, baik dalam bentuk literatur, maupun 

wawancara lapangan, dan lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

      Pengumpulan data bisa dilakukan dalam berbagai setting
26

 agar 

tidak terjadi kerancuan dan terbukti kebenaran dari data tersebut. 

Adapun teknik pengumpulan data  pada penelitian ini meliputi: 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat
27

 apa saja hal-hal 

atau fenomena yang perlu diselidiki dalam rumah tangga. 

 

                                                           
26

 Sugiyono, Metode Penelitian, 137. 
27

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2015) 70. 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang 

berlangsung secara lisan, dimana antara peneliti dengan satu 

informan atau lebih bertatap muka mendengarkan suatu informasi 

atau beberapa keterangan.
28

 

6. Analisis Data 

      Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan analisis deduktif, yaitu beranjak 

dari proporsi-proporsi yang umum untuk diambil penjabaran yang 

bersifat khusus.
29

 Adapun secara rinci langkah-langhkah yang 

dilakukan untuk analisis data sebagai berikut: 

a. Reduksi Data adalah penyederhanaan data dengan memilih hal-hal 

pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

b. Display Data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga 

mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan 

dengan cara menyusun  data-data yang telah didapatkan dari 

berbagai macam referensi sehingga menjadi data yang deskriptif. 

c. Conclution adalah pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode deduktif, yakni analisis Mas}lah}ah 

Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga 

(Studi kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan) . 

                                                           
28

 Ibid., 83. 
29

 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metodelogi Penelitian Survey (Jakarta: 

LP3IES, 1982), 63. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

      Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan 

keabsahan data. Triangulasi sendiri diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Ada tiga 

macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang 

diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dan 

dokumentasi.
30

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini dapat dibahas dan dipahami secara sistematis, maka 

penulis memaparkan beberapa sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Dalam Bab pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, meliputi  beberapa 

sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

 

 

                                                           
30

 Sugiyono, Metodelogi Penelitian, 274. 
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 BAB II :   KONSEP MAS}LAH}AH   

Bab ini membahas landasan teoritis yang 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

berisikan tentang Pengertian Mas}lah}ah, Dasar 

Hukum Mas}lah}ah, Macam-macam Mas}lah}ah, 

Sektor-sektor Mas}lah}ah 

BAB  III  :  

 

Bab ini merupakan deskripsi data, yaitu 

pemaparan data berupa hasil wawancara penulis 

dengan informan terkait, selain itu penulis akan 

memaparkan pula perihal penggunaan media 

sosial, serta keharmonisan keluarga di Kecamatan 

Magetan, serta upaya penyelesaian konflik 

keluarga akibat media sosial di Kecamatan 

Magetan  

BAB IV :  

 

Bab ini merupakan analisis teori dan merupakan 

komponen terpenting dalam skripsi yang 

berisikan data lapangan tentang analisis Mas}lah}ah 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN 

KEHARMONISAN KELUARGA DI 

KECAMATAN MAGETAN 

ANALISIS MAS}LAH}AH PENGGUNAAN 

MEDIA SOSIAL TERHADAP 

KEHARMONISAN KELUARGA 
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penggunaan media sosial terhadap fungsi 

komunikasi keluarga  di kecamatan Magetan, 

analisis Mas}lah}ah terhadap fungsi ekonomi bagi 

keluarga pengguna media sosial, serta peneliti 

akan membahas analisis Mas}lah}ah terhadap 

upaya penyelesaian konflik keluarga akibat media 

sosial di kecamatan Magetan. 

BAB V  :  PENUTUP 

Pada bab terakhir ini, penutup berisikan 

kesimpulan dari bab pertama sampai terakhir. 

Selain itu, penutup berisikan pula mengenai saran 

serta harapan penulis.  
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BAB II 

KONSEP MAS}LAH}AH   

A. MAS}LAH}AH 

1. Pengertian Mas}lah}ah 

      Menurut Bahasa kata “maslahat” berasal dari Bahasa Arab مصلحة 

(mas}lah}ah) yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, 

atau kegunaan. Mas}lah}ah merupakan bentuk masdar (adverb) dari fi‟il 

(verb) صلح (s}halah}a), yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan.
1
 

      Dapat dipahami bahwa esensi maslahah itu ialah terciptanya 

kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar  

dari hal-hal yang bisa merusaknya.
2
 

      Dalam kajian teori hukum islam (usul al-fiqh), mas}lah}ah 

diidentifikasikan dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni 

prinsip (principle, al-asl, al-qa’i>dah, al-mabda), sumber atau dalil 

hukum (Source, masdar, dalil), doktrin (doctrine, al-dabit), konsep 

(concept, al-fi}kra}h), metode (method, al-ta>rikqa>h), dan teori (theory, 

al-nazariyyah).
3
 

      Secara etimologis, arti al-mas}lah}ah dapat berarti kebaikan, 

kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata 

                                                           
1
 Ahmad Munif Suratma Putra, Filsafat  Hukum Islam Al-Gazali (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), 21. 
2
 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodelogi Penetapan Hukum Islam (Depok: 

KENCANA, 2017),189. 
3
 Asmawi, “Konseptualisasi Teori Mas}lah}ah,”Jurnal:Filsafat dan Budaya Hukum, (Vol. 

1, No. 2, 2014) 313.  
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al-mas}lah}ah biasanya juga dilawankan dengan kata al-ma>fsadah yang 

artinya kerusakan.
4
  

      Menurut Ibn Mandhur dalam lisan al-Arab, mas}lah}ah adalah searti 

dengan kata shalaah, bentuk tunggal dari kata ma}sh}alih. Dengan 

demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara 

menarik seperti menarik hal-hal yang dapat merugikan dan 

menyakitkan adalah layak disebut mas}lah}ah.
5
 

      Secara terminologis, arti al-mas}lah}ah telah diberi muatan makna 

oleh beberapa ulama usul al-fiqh. Al-Gazali misalnya, mengatakan 

bahwa makna genuin dari mas}lah}ah adalah menarik/mewujudkan 

kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (Jalb 

manfa’ah atau daf mudarrah). Menurut al-Gazali, yang dimaksud 

mas}lah}ah, dalam arti terminologis-syar‟i, adalah memelihara dan 

mewujudkan tujuan Syara‟ yang berupa memelihara agama, jiwa, akal 

budi, keturunan, dan harta kekayaan.  

      Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat 

menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi 

sebagai mas}lah}ah, sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu 

dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka 

                                                           
4
 Ibid., 314. 

5
 A. Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh Negosisasi Konflik Antara Mas}lah}ah dan 

Nash, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 11. 
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mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi 

sebagai mas}lah}ah.
6
 

      Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik sejumlah pokok 

pikiran, bahwa mas}lah}ah mengandung maksud yang sama. Artinya 

mas}lah}at yang dimaksud adalah kemas}lah}ahtan yang menjadi tujuan 

syara’ bukan kemas}lah}atan yang semata-mata berdasarkan keinginan 

dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, tujuan pensyariatan hukum tidak 

lain adalah untuk merealisasikan kemas}lah}atan bagi manusia dari 

segala aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai 

bentuk yang bisa membawa kerusakan. Seperti ketentuan yang telah 

digariskan oleh Syar‟I adalah untuk menciptakan kemas}lah}atan bagi 

manusia.
7
 

      Bagi para ulama Ushul-Fiqh terdapat tiga pokok pikiran tentang 

mas}lah}}ah atau manfaat yang sangat kontradiktif dengan pemikiran ahli 

filsafat etika diatas yaitu: 

a. Bahwa pengertian mas}lah}ah atau manfaat itu tidak hanya bersifat 

duniawi saja tapi sekaligus bersifat ukhrawi, sebab manusia 

mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan jangka pendek di 

dunia dan jangka panjang di akhirat kelak. Dua alam kehidupan ini 

sama-sama penting bahkan kehidupan di akhirat jauh lebih penting, 

                                                           
6
  Asmawi, Konseptualisasi Teori Mas}lah}ah, 314. 

7
 Romli, Pengantar Ilmu, 190-191. 
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karena itu kehidupan didunia hanyalah sebagai tujuan antara 

menuju kehidupan akhirat yang abadi.
8
  

b. Bahwa mas}lah}ah atau manfaat itu tidak hanya terbatas kepada yang 

bersifat fisik saja sebagaimana menjadi pandangan para ahli filsafat 

dan etika, tetapi meliputi fisik dan jiwa manusia. Manusia, menurut 

para ulama Ushul-Fiqh terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur 

fisik dan rohani atau jiwa. Masing-masing unsur penting manusia 

ini membutuhkan mas}lah}ah yang berbeda satu sama lain. 

karenanya Islam membangun ajarannya sangat komperhensif 

meliputi aqidah dan syari‟ah yang menjadi kebutuhan manusia itu 

secara utuh.
9
 

c. Bahwa kemas}lah}atan agama adalah menjadi prinsip bagi 

kemas}lah}atan ukhrawi. Untuk itu para ulama Ushul-Fiqh 

mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang 

harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu, memelihara agama 

sebagai kebutuhan paling penting, selanjutnya memlihara jiwa, 

akal, keturunan, dan harta kekayaan, dan semua ini kemudian 

disebut dengan al-dar<ur<i}yat al-khamsah atau kebutuhan primer 

manusia yang lima. Pada tingkat dibawahnya terdapat kebutuhan-

kebutuhan lain yang bersifat sekunder dan komplementer.
10

 

 

                                                           
8
    A. Malthuf,  Paradigma Ushul Fiqh,13. 

9
    Ibid, 14. 

10
  Ibid, 15.  
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2. Dasar Hukum Mas}lah}ah 

      Sumber asal dari mas}lah}ah adalah diambil dari al-Qur’a>n, hadist 

dan ijma’.
11

 Dalil mas}lah}ah ini adalah dalil yang memiliki kekuatan 

hukum yang pasti dan bahkan lebih kuat daripada dalil nas }s} karena 

dalil mas}lah}ah merupakan substansi diundangkannya hukum fiqh.
12

 

Dasar mas}lah}ah dari al-Qur’a>n sebagaimana dalam ayat-ayat berikut 

ini: 

a. QS. Al-Hajj : 78 

                ..     
 

Artinya : 

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan 

untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.
13

  

b. QS. Al-Baqarah : 185 

 ..                 ..    

 

Artinya: 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu”. 

                                                           
11

 Indriana, Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Implementasi Fatwa MUI no. 33 Tahun 2018 

Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII(Serum Institute Of India) untuk Imunisasi di 

Desa Temboro Kecamatan Magetan, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019), 29. 
12

 Moh. Dahlan, Paradigma Usul Fiqh Multikultural Gus Dur (Bengkulu: IAIN Bengkulu 

Press, 2013), 112-113. 
13

 Departemen Agama RI, al-Qur’a>n, 314. 
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      Kemas}lah}ahatan dalam pengertian umum yang diinginkan manusia 

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik 

bermanfaat untuk menghasilkan kebaikan seperti menghindari 

kemudaratan dan kerusakan.
14

 

      Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan 

mas}lah}ah mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu 

mengacu kepada pertimbangan mas}lah}ah. Sebenarnya masih banyak lagi 

ayat-ayat al-Qur’a<n yang menunjukkan tentang prinsip mas}lah}ah. Namun, 

hanya beberapa ayat al-Qur’a<n diatas yang menurut penulis cukup sebagai 

bukti bahwa mas}lah}ah dalam hukum Islam sangat diperhatikan, sehingga 

mas}lah}ah merupakan salah satu sumber dalam penetapan hukum syara‟.
15

 

3. Macam-Macam Mas}lah}ah 

Ada beberapa macam mas}lah}ah yang perlu diketahui antara lain: 

a. Dilihat dari kualitas dan kepentingan: 

1) Mas}lah}ah Al-d}ar<ur<i}yyah 

      Yaitu kemas}lah}atan yang berhubungan dengan kebutuhan 

pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemas}lah}atan 

seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara 

jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara 
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harta. Kelima kemas}lah}atan ini disebut dengan al-mas}halih al-

khamsah.
16

 

      Untuk melindungi agama Allah mensyari‟atkan bermacam-

macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang 

memaki sembahan selain Allah dan lain-lain. untuk melindungi 

jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan 

yang membahayakan jiwa, mensyari‟atkan pernikahan, 

mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal 

Allah mengharamkan meminum-minuman keras, mewajibkan 

menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan 

Allah mensyari‟atkan pernikahan, melarang perzinaan dan 

tabanni (mengadopsi anak), dan lain-lain. sedangkan untuk 

melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi 

dan lain-lain.
17

 

2) Mas}lah}ah Al-H}a>ji>yah 

      Yaitu kemas}lah}atan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemas}lah}atan pokok (mendasar) sebelumnya 

yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan serta 

memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam 

bidang meringkas (qhasar) shalat  dan berbuka puasa bagi 

orang yang sedang musafir.  

                                                           
16
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      Pengabaian terhadap mas}lah}ah h}a>ji>yah tidak menimbulkan 

ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan 

menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka 

merealisasikan mas}lah}ah h}a>ji>yah ini Allah mensyari‟atkan 

berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan 

memberikan beberapa keringanan hukum (rukhsah), seperti 

kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, 

kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi 

orang yang sedang hamil, menyusui, dan sakit, serta tidak 

diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid 

dan nifas.
18

 

3) Mas}lah}ah Al-Tah}siniyyah 

      Yaitu kemas}lah{atan yang bersifat pelengkap berupa 

keleluasan yang dapat melengkapi kemas}lah}atan sebelumnya. 

Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, 

berpakaian yang bagus-bagus, dan melakukan ibadah-ibadah 

sunnah sebagai amalan tambahan, memakai wangi-wangian 

bagi laki-laki ketika sedang berkumpul orang banyak, 

mengharamkan makan-makanan yang buruk atau menjijikkan 

(khaba’is), larangan wanita menikahkan diri nya sendiri kepada 

laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.
19
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b. Dilihat dari segi kandungan 

1) Mas}lah}ah Al-Ammah 

      Yaitu kemas}lah}atan umum yang menyangkut kepentingan 

orang banyak. Kemas}lah}atan umum bukan berarti untuk 

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 

mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama 

membolehkan membunuh penyebar bid‟ah yang dapat merusak 

aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
20

 

2) Mas}lah}ah Al-Khassah 

      Yaitu kemas}lah}atan pribadi dan ini sangat jarang sekali, 

seperti kemas}lah}atan yang berkaitan dengan pemutusan 

hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang 

(maqfud). Pentingnya pembagian kedua kemas}lah}atan ini 

berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan 

apabila antara kemas}lah}atan umum bertentangan dengan 

kemas}lah}atan pribadi. Dalam pertentangan kedua 

kemas}lah}atan ini, Islam mendahulukan kemas}lah}atan umum 

daripada kemas}lah}atan pribadi.
21
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c. Dilihat dari segi berubah dan tidaknya 

1) Mas}lah}ah Al-Tha<bitah 

      Yaitu kemas}lah}atan yang bersifat tetap, tidak berubah 

sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah 

seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. 

2) Mas}lah}ah Al-Mutaghayyirah 

      Yaitu kemas}lah}atan yang berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemas}lah}atan 

seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat 

kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda 

antara satu daerah dengan daerah loainnya. Perlunya 

pembagian ini menurut Mushthafa al-Syalabi, dimaksudkan 

untuk memberikan batasan kemas}lah}atan mana yang bisa 

berubah dan yang tidak. 
22

 

d. Dilihat dari segi keberadaannya menurut syara‟ 

1) Mas}lah}ah al-Mu’tabarah 

      Yaitu kemas}lah}atan yang didukung oleh syara‟. 

Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk 

dan jenis kemas}lah}atan tersebut. Kemas}lah}atan ini didukung 

oleh syari‟ (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan 

hukum.
23

 Misalnya, hukuman atas orang yang meminum 

minuman keras dalam hadits Rasulullah SAW dipahami 
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dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan 

perbedaan alat pemukul yang dipergunakan oleh Rasulullah 

SAW ketika melakukan hukuman bagi orang yang meminum 

minuman keras. Ada hadits yang menunjukkan bahwa alat 

yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal/alas kakinya 

sebanyak 40 kali [H.R al-Bukhari dan Muslim]. 

2) Mas}lah}ah al-Mulgha>h 

      Yaitu kemas}lah}atan yang ditolak oleh syara‟, karena 

bertentangan dengan ketentuan syara‟. Misalnya, syara‟ 

menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di 

siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan 

memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau 

memberi makan 60 orang fakir miskin. Oleh sebab itu, ulama 

ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman dua bulan 

berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan 

kemas}lah}atan yang bertentangan dengan kehendak syara‟, 

hukumnya batal. Demikian juga kemas}lah}atan yang diperoleh 

oleh seorang pencuri, ditolak oleh syara‟ dengan 

mengharamkan pencurian, demi melindungi kemas}lah}atan 

yang lebih besar, yaitu kemas}lah}atan rasa aman bagi 

masyarakat.
24
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3) Mas}lah}ah al-Mursalah 

      Yaitu kemas}lah}atan yang keberadaannya tidak didukung 

oleh syara‟ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara‟ melalui 

dalil yang rinci. Kemas}lah}atan dalam bentuk ini terbagi 

menjadi dua, yaitu:  

a) Mas}lah}ah al-Ghoribah, yaitu kemas}lah}atan yang asing, atau 

kemas}lah}atan yang sama sekali tidak ada dukungan dari 

syara‟ baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama 

ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. 

Bahkan Imam al-Syathibi mengatakan kemas}lah}atan seperti 

ini tidak ditemukan dalam praktik sekalipun ada dalam 

teori. 

b) Mas}lah}ah al-Mursalah, yaitu kemas}lah}atan yang tidak 

didukung dalil syara‟ atau nash yang rinci, tetapi didukung 

oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).
25

 

4. Sektor-sektor Mas}lah}ah 

      Pada umumnya para ulama menempatkan pemeliharaan agama (al-

di>n) sebagai prioritas utama. Memang tidak ditemukan banyak dalil 

untuk mengatakan agama yang menjadi prioritas pertama, apalagi jika 

dihubungkan dengan manusia yang akan melaksanakan agama itu. 

Dilihat dari satu sisi, secara logis tentu saja nyawa manusia (al-nafs) 

yang mesti diprioritaskan, karena agama tidak akan tegak apabila tidak 
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ada manusia yang menjalankannya. Sebaliknya, manusia akan tetap 

hidup walaupun tidak ada agama.
26

  

      Namun setidaknya terdapat beberapa ayat dalam al-Qur’a>n yang 

memerintahkan manusia untuk memelihara agama (berjihad) walaupun 

harus mengorbankan harta dan jiwanya (misal QS. At-Taubah [9]: 41 

                    

                    

 

Artinya:  

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan 

maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di 

jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika 

kamu mengetahui”.
27

 

      Agaknya dalil inilah yang menjadi dasar utama bagi ulama untuk 

menempatkan pemeliharaan agama di atas pemeliharaan jiwa dan yang 

lainnya. 

a. Memelihara Agama (h}i>fz} al-di>n)
28

 

Memelihara agama berada pada d}aru<ri<yah yang paling penting. 

Sebagaimana firman Allah pada QS. At-Dhariyat ayat 56: 

                                                           
26

 Resty Wahyudina Astharie, Tinjauan Ta’a>rud Al-Mas}lah}ah Terhadap Penggunaan 

Dana Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 Pada Kebijakan Fiskal di 

Indonesia, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019) 56. 
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 Departemen Agama RI, al-Qur’a<n, 194. 
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Artinya: 

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku”.
29

 

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara agama dalam peringkat d}aru>ri>yah yaitu 

memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang 

termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima 

waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila sholat ini diabaikan, maka 

terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama 

dari ancaman yang datang dari luar,  sehingga dalam hal ini 

diwajibkan berijtihad.
30

 

2) Memelihara agama dalam peringkat h}a>ji>yah, yaitu melakukan 

ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, 

seperti sholat jama‟ dan qashar bagi musafir, begitu juga 

kebolehan berbuka puasa bagi mereka (rukhsah). Kalaun 

ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam 

eksistensi agama, hanya saja dapat mempersulit 

pelaksanaannya. 
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3) Memelihara agama dalam peringkat tah}si>ni>yah, yaitu 

mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat 

manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya 

kepada Tuhan. Misalnya anjuran untuk memakai pakaian yang 

baik di dalam sholat dan membersihkan pakaian, badan dan 

tempat, berhias dan memakai wewangian ke tempat ibadah.
31

 

b. Memelihara Jiwa (h}i>fz} al-nafs) 

      Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah 

agama. Tidak ada pembenaran dalam Islam untuk mempermainkan 

jiwa orang lain dan juga jiwa diri sendiri.
32

 Allah berfirman dalam 

QS. al- Baqarah ayat 179: 

                  

       

Artinya: 

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
33

 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara jiwa pada tingkat d}aru>ri>yah adalah memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara 

                                                           
31
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33
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kelangsungan hidup. Misalnya kebutuhan makanan, pakaian 

dan tempat tinggal. Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah mengatakan 

wajib hukumnya makan, sekalipun makanan haram apabila 

berada dalam situasi darurat. Apabila aturan tentang 

kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak 

dilakukan, akan berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa 

manusia.
34

 

2) Memelihara jiwa pada peringkat h}a>ji>yah adalah dibolehkan 

berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, 

kebolehan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca 

sangat dingin. Jika kegiatan ini di abaikan tidak akan 

mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya 

dapat mempersulit hidupnya. Contoh lain misalnya perintah 

untuk menafkahi keluarga. Di sisi lain dilarang memakan harta 

orang lain secara batil, dilarang memakan riba, dan 

sebagainya.
35

 

3) Memelihara jiwa pada tingkat tah}si>ni>yah seperti ditetapkan tata 

cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan 

dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan 

mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya. 
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c. Memelihara Akal (h}i>fz} al-‘aql) 

Manusia hidup dengan akalnya, mencari jalan keluar dari 

permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal 

lainnya. Allah berfirman dalam QS. al-„Alaq ayat 5: 

            

Artinya: 

“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
36

 

Berkenaan dengan itu, memelihara akal dilihat dari kepentingannya 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara akal pada peringkat d}aru>ri>yah adalah kemestian 

bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena 

itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini 

dimaksudkan untuk menigkatkan kualitas akal. 

2) Memelihara akal pada peringkat h}a>ji>yah, seperti mendirikan 

sekolah untuk sarana menuntut ilmu dan dilarang merusak 

sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu. Sekiranya 

aturan-aturan itu diabaikan dapat menghalangi seseorang 

terkait mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas 

kepada kesulitan dalam hidup.
37
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3) Memelihara akal pada peringkat tah}si>ni>yah, seperti anjuran 

menuntut ilmu pada sekolah yang berkualitas dan 

menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak berfaedah. 

d. Memelihara Keturunan (h}i>fz} al-nasl) 

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan 

disamping tujuan-tujuan lainnya. Ketika keturunan jelas, maka 

akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra‟ ayat 32: 

                       

 

Artinya: 

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.
38

 

      Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal 

pokok yang mesti dipelihara oleh manusia. 

1) Memelihara keturunan pada tingkat d}aru>r>iyah, seperti 

disyasriatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Pentingnya 

garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan 

kemas}lah}atan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. 

2) Memelihara keturunan pada tingkat h}a>ji>yah, menurut Ibnu 

Taymiyah diharamkan menikahi wanita pezina sebelum 

bertobat, dilarang menjatuhkan talak kecuali dalam situasi 
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darurat, begitu juga larangan menyia-nyiakan pendidikan 

anak.
39

 

3) Memelihara keturunan pada peringkat tah}si>ni>yah, misalnya 

disyariatkannya khitbah dan larangan menikah dengan kerabat 

dekat. 

e. Memelihara Harta (h}i>fz} al-ma>l) 

Harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui 

oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Allah berfirman 

dalam QS. an-Nisa‟ ayat 5: 

                      

                        

 

Artinya: 

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.
40

  

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga 

peringkat: 

1) Memelihara harta pada peringkat d}aru>r>iyah, seperti 

disyariatkan mencari rezeki, pembagian harta melalui hukum 
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kewarisan, dan lain sebagainya. Apabila tidak dilaksanakan 

akan menimbulkan kemud}aratan.
41

 

2) Memelihara harta pada peringkat h}a>ji>yah, seperti disyariatkan 

jual beli salam, transaksi sewa menyewa, utang-piutang, 

mud}arabah, musaqah dan lain sebagainya. Aturan-aturan 

tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan. 

3) Memelihara harta pada peringkat tah}si>ni>yah, hal ini berupa 

etika bermuamalah dan sama sekali tidak merusak eksistensi 

kepemilikan harta tidak pula menimbulkan kesulitan.
42
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BAB III 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN KEHARMONISAN KELUARGA 

DI KECAMATAN MAGETAN 

A. Penggunaan Media Sosial di Kecamatan Magetan 

1. Definisi Media Sosial 

      Media sosial merupakan media yang didesain untuk memudahkan 

interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang 

mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat satu ke 

beberapa audiens tetapi sekarang dari beberpa audiens ke banyak 

audiens.
1
 

      Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya 

dapat dengan mudah berpartisipasi, dalam arti seseorang akan dengan 

mudah berbagi informasi, menciptakan konten atau isi yang ingin 

disampaikan kepada orang lain, memberi komentar terhadap masukan 

yang diterimanya dan seterusnya. Semua dapat dilakukan dengan cepat 

dan terbatas.
2
 

      Media sosial juga dapat di akses secara luas dan bisa dimanfaatkan 

kegunaannya baik untuk bekerja atau bahkan berkomunikasi secara luas 

dengan bermacam-macam aplikasi media sosial. 
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2. Implikasi Media Sosial dalam Keluarga 

      Saat ini kita cenderung menggunakan teknologi komputer dan 

internet dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi melalui media sosial 

saat ini sangat memudahkan kita. Karena kemungkinan individu untuk 

mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Selama individu 

tersebut memiliki ponsel, komputer, labtop yang terhubung dengan 

internet, akan memudahkan dalam mengakses informasi dari berbagai 

informasi.
3
 

      Hadirnya media sosial sebagai sarana yang menghubungkan satu 

individu dengan individu lain telah beranjak dari statusnya sebagai suatu 

hal yang sebatas keinginan kini menjadi suatu kesenangan dalam 

menjalani rutinitas sehari-hari dan membisiki ruang-ruang pikiran 

manusia.
4
 

Adapun implikasi-implikasi lain dari media sosial dalam keluarga: 

a. Menghabiskan dan menghambur-hamburkan waktu dan kurangnya 

waktu, 

b. Media sosial juga dapat berpotensi mengakibatkan dan 

menimbulkan efek negatif berupa penyakit mental seperti depresi 

dan kecemasan karena kuranya waktu istirahat dan tidur, 
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Manusia,”https://www.kompasiana.com/clevertacticbutfail1424/5c109fe26ddcae18ca3b0003/impli

kasi-new-media-terhadap-rutinitas-manusia?page2, (diakses pada tanggal 11 februari 2020,  pukul 

8.30). 
4
 Ibid. 

https://www.kompasiana.com/clevertacticbutfail1424/5c109fe26ddcae18ca3b0003/implikasi-new-media-terhadap-rutinitas-manusia?page2
https://www.kompasiana.com/clevertacticbutfail1424/5c109fe26ddcae18ca3b0003/implikasi-new-media-terhadap-rutinitas-manusia?page2
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c. Mempengaruhi rutinitas manusia yang disebabkan oleh eksistensi 

dari media sosial itu sendiri seperti fenomena Fear of Missing Out 

(FoMo).
5
 

d. Berkurangnya interaksi dengan keluarga.
6
 

e. Hubungan haram dengan lawan jenis, dan ini beresiko terhadap 

pasangan yang telah menikah.
7
 

3. Penggunaan Media Sosial Pada Keluarga di Kecamatan Magetan 

      Menurut data yang didapat peneliti dari kantor Kecamatan Magetan, 

Masyarakat yang ada dikecamatan Magetan wilayah kota hampir 

seluruhnya menggunakan media sosial. Media sosial diwilayah 

kecamatan Magetan sudah bukan lagi menjadi hal baru, karena kini tak 

hanya kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa juga memakai 

media sosial.  

      Peneliti mengambil beberapa data dari berbagai kalangan keluarga 

baik pegawai, pembisnis, ibu rumah tangga dan lainnya. Adapun 

informan yang dimintai wawancara sekitar 6 orang. Berikut kejelasan 

dari masing-masing infroman terkait penggunaan media sosial dalam 

keluarga di Kecamatan Magetan. 

      Menurut bapak Sarminto, beliau merupakan Kasitrantib di kantor 

Kecamatan Magetan yang bertempat tinggal diwilayah kecamatan 

Magetan terkait penggunaan media sosial diwilayah kecamatan Magetan: 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Yuni Harlina, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan 

Dalam Islam,” Jurnal: Hukum Islam, 1 (Juni 2015), 104. 
7
 Ibid, 105. 
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“Masyarakat yang ada di Kecamatan Magetan utamanya daerah 

kota tentunya sudah banyak yang menggunakan media sosial, 

contohnya saja saya sendiri dan keluarga juga lingkungan sekitar, 

hampir setiap hari setiap waktu manusia saat ini tidak lepas dari 

handphone ya kan mbak? Menurut saya pengguna media sosial 

yang ada di Kecamatan Magetan cukup banyak. Karena di era saat 

ini semua serba online bahkan anak sekolah saja diwabah COVID-

19 ini tugas-tugas menggunakan media online tentunya setiap 

keluarga banyak yang menggunakan media sosial, jadi bisa 

dikatakan hampir seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan 

Magetan apalagi wilayah kota sudah menggunakan media sosial.”
8
 

 

Bapak Sarminto menambahkan: 

“Dalam sehari saya bisa berkali-kali menggunakan media sosial, 

Seperti saya seorang ASN ini, tentunya saya juga membutuhkan 

media sosial untuk komunikasi secara tidak langsung dengan rekan 

kerja saya. Maka dari itu, menurut saya media sosial memberikan 

dampak positif bila digunakan dengan seperlunya dan semestinya, 

namun sebaliknya jika media sosial yang digunakan hanya sebatas 

untuk senang-senang ya akan merugikan diri sendiri, apalagi yang 

sudah berkeluarga seperti saya, jika tidak bijak menggunakan 

media sosial tentu akan menimbulkan suatu permasalahan dalam 

keluarga.”
9
 

 

      Informan lain juga mengungkapkan hal serupa terkait penggunaan 

media sosial pada keluarga di Kecamatan Magetan, Ibu Nunung (nama 

samaran), seorang wiraswasta yang bertempat tinggal diwilayah Tambran 

Kecamatan Magetan: 

“Saya pribadi dengan keluarga saya sudah menggunakan media 

sosial cukup lama, sejak munculnya hp android mbak, bahkan 

sebelum ada android hp biasa yang ada media sosial facebook itu 

juga cukup populer. Menurut saya media sosial cukup membantu 

misalnya saja untuk berkomunikasi jarak jauh, bahkan bisa 

menemukan teman-teman lama lewat media sosial. Dalam sehari 

keluarga saya bisa berkali-kali membuka media sosial nya mbak, 

menurut saya media sosial sangat berpengaruh dalam hubungan 

keluarga. tentunya banyak pula perubahan yang terjadi mulai dari 

pola-pola komunikasi dan lain sebagainya dalam keluarga. Saya 

                                                           
8
 Sarminto, Hasil Wawancara, Magetan 1 April 2020. 

9
 Ibid. 



46 
 

 
 

menggunakan media sosial untuk bisa menghubungi keluarga, 

teman atau saudara jarak jauh. ”
10

 

 

      Selain ibu Nunung, Ibu Gini (nama samaran)  warga Tawanganom 

kecamatan Magetan juga menceritakan perihal penggunaan media sosial 

dalam keluarga: 

“Saya dan keluarga sudah lama menggunakan media sosial mbak, 

karena media sosial sangat berpengaruh untuk membantu dan 

sangat memudahkan untuk komunikasi jarak jauh dengan keluarga, 

saudara maupun teman-teman. Akan tetapi ada pula dampak 

perubahan dalam keluarga yang timbul dari adanya media sosial 

yang saya dan keluarga rasakan mbak, misalnya seperti  saya atau 

suami yang bisa bertemu dengan teman-teman lama melalui media 

sosial, yang mengakibatkan kecemburuan dan hal-hal yang memicu 

pertengkaran. Selain itu, saat bersama jadi banyak diam nya karena 

semua fokus bermain media sosial dibanding ngobrol bersama 

dengan keluarga. Saya menggunakan media sosial selain untuk 

komunikasi jarak jauh juga agar bisa sesekali menawarkan produk-

produk rumah tangga via online. Karena media sosial juga bisa 

dimanfaatkan sebagai sarana ekonomi.”
11

 

 

      Selain itu, ada informan yang menggunakan media sosial karena 

memiliki bisnis online, yaitu ibu Wulandari (nama samaran), beliau 

tinggal di daerah kelurahan Tambran Kecamatan Magetan: 

“Saya sudah lama menggunakan media sosial mbak, mungkin sejak 

tahun 2008, awalnya menggunakan facebook, menurut tanggapan 

saya media sosial sangat membantu dalam kehidupan saya dan 

keluarga, banyak dampak positifnya jika digunakan sebagai hal 

yang bermanfaat seperti saya, kan saya merupakan pembisnis 

online shop, jadi saya memerlukan media sosial untuk saya mencari 

nafkah membantu keuangan dalam keluarga, hasilnya lumayan bisa 

untuk jajan anak-anak dan kebutuhan sehari-hari ditambah uang 

bulanan dari suami. Untuk dampak negatifnya sendiri ya mungkin 

lebih ke pola komunikasinya sih mbak, karena saking sibuknya 

bermedia sosial kadang jarang ngobrol bersama-sama dengan 

keluarga, tak hanya saya yang sibuk, anak dan suami juga sibuk 

                                                           
10

 Nunung (nama samaran),  Hasil Wawancara, Magetan 1  April 2020. 
11

 Gini (nama samaran),  Hasil Wawancara, Magetan 2 April 2020. 
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bermain media sosialnya, tentunya hal itu sangat saya dan keluarga 

rasakan.”
12

 

 

B. Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Magetan 

1. Definisi Keluarga  

a. Keluarga Menurut Islam 

      Dalam islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga 

merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluargalah 

seseorang belajar mengenal islam sejak kecil. Keluarga dalam islam 

merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara 

seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam 

yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada.
13

 

Pernikahan juga awal membangun rumah tangga islam dan keluarga 

sakinah, mawaddah dan warahmah. Adapun hal ini disebutkan dalam 

firman Allah SWT berikut ini : 

                    

                      

           

Artinya: 

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

                                                           
12

 Wulandari (nama samaran),  Hasil Wawancara, Magetan 10 April 2020. 
13

Redaksi Dalam Islam, “Keluarga dalam Islam-Pengertian dan Perannya” 

https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-dalam-islam , (diakses pada tanggal 23 Juni 2020, 

jam 13.28). 

https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/syarat-pernikahan-dalam-islam
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https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah
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dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum:21). 

b. Definisi Keluarga Secara Umum 

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Keluarga adalah 

ibu, bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah intuisi terkecil 

didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan 

kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta 

dan kasih sayang diantara anggotanya.
14

 

      Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut 

“keluarga”.
15

 Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. 

Para ilmuan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi 

keluarga yang bersifat universal.
16

 Jadi keluarga adalah rumah tangga 

yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan 

terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi 

ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu 

jaringan.
17

 

2. Keberfungsian Keluarga 

      Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan 

masyarakat dari generasi ke generasi. Dari kajian lintas budaya 

                                                           
14

 Mufidah  CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki 

Press, 2013), 33. 
15

 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: 

Pustaka Setia, 2001), 41. 
16

 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam 

Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 3. 
17
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ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal yaitu memberikan 

perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan eksternal yaitu 

mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.
18

 

      Djuju Sudjana mengemukakan ada tujuh macam fungsi-fungsi 

keluarga anatara lain: 

a. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh 

keturunnan, serta dapat memelihara kehormatan dan martabat 

manusia sebagai makhluk yang beradap. Fungsi ini diatur pula dalam 

norma perkawinan yang diakui bersama. 

b. Fungsi Edukatif, dimana keluarga menjadi tempat pendidikan bagi 

semua anggota keluarganya. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi 

nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan teknik dari 

generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.
19

 

c. Fungsi Religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral 

agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. 

d. Fungsi Protektif, dimana keluarga menjadi tempat aman dari 

gangguan internal maupun  eksternal keluarga dan untuk menangkal 

segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. 

e. Fungsi Komunikasi/Sosialisasi, diharapkan keluarga dapat  

menanamkan norma-norma sosial kehidupan secara universal, selain 

itu diharapkan dalam suatu keluarga dapat menjalin suatu komunikasi 
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secara langsung dengan baik, guna menghindari adanya suatu 

kesalahfahaman dalam hubungan keluarga. 

f. Fungsi Rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang 

memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas 

masing-masing anggota keluarga.  

g. Fungsi Ekonomi, keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, 

perencanaan anggaran serta dapat mempertanggung jawabkan 

kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.
20

 

3. Keharmonisan Keluarga 

      Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam 

keluarga.
21

 Keluarga sakinah atau keluarga harmonis adalah keluarga 

yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat 

hidup lahir batin, spriritual dan materiil yang layak, mampu menciptakan 

suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras serasi 

dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai 

keimanan, ketakwaan, amal saleh  dan akhlak mulia dalam lingkungan 

keluarga serta masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran 

Islam.
22

 

     Di Kecamatan Magetan peneliti menemukan beberapa data terkait 

keharmonisan keluarga pengguna media sosial, didapati beberapa 
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21

 Anita Sastriani, Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan 
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keluarga harmonis dan tidak harmonis akibat penggunaan media sosial. 

Dalam hal ini peneliti akan menyinggung perihal fungsi komunikasi 

keluarga pengguna media sosial serta fungsi ekonomi keluarga pengguna 

media sosial terkait keharmonisan keluarga yang ada di kecamatan 

Magetan. Berikut beberapa data yang didapat peneliti: 

Menurut Bapak Minto: 

“Keluarga harmonis terbentuk karena adanya keterbukaan dan 

kepercayaan untuk saling mengerti dan memahami masing-masing 

sifat dan karakter dalam keluarga. Di jaman yang sekarang ini 

menggunakan telekomunikasi secara canggih dengan adanya media 

sosial tentunya kita sebagai masyarakat modern tak mau ketinggalan 

untuk bisa menggunakannya betul kan mbak? Jadi saya pribadi 

dengan keluarga mempergunakan sarana media sosial dengan syarat 

kami menjaga hubungan dalam keluarga agar tetap harmonis, saling 

terbuka, ada masalah kita selesaikan bersama dan tidak selalu 

mereka harus sibuk dengan hp nya kerena bermain media sosial. 

Memang dampak yang kami rasakan adalah terjadi sedikit perubahan 

menjadi berkurangnya waktu untuk bisa ngobrol bersama secara 

langsung, tapi kadang jika terjadi seperti itu saya menegur anak-anak 

maupun isteri agar mereka tidak selalu sibuk bermedia sosial saat 

ada dirumah.”
23

 

 

   Bapak Minto menambahkan: 

“Meskipun kadang terjadi pertengkaran kecil, saya dan keluarga 

selalu menyelesaikan nya dengan berkomunikasi secara langsung, 

dan memberikan arahan serta nasehat yang baik. Kami juga sering 

melakukan kegiatan untuk bersih-bersih rumah bersama misalnya, 

atau menonton tv bersama saat ada waktu luang.”
24

 

 

      Menurut Ibu Nunung (nama samaran) keharmonisan keluarga dalam 

menggunakan media sosial yaitu: 

“Menurut saya membangun keluarga harmonis itu sedikit susah 

sedikit gampang ya mbak, tergantung bagaimana kita menjalaninya. 

Kalau sejauh ini keluarga saya masih baik-baik saja dalam 
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menggunakan media sosial, meskipun kami menyadari adanya 

perubahan yang dirasakan, seperti halnya kurangnya perhatian dalam 

keluarga karna sibuk dengan gadget nya masing-masing, kurang 

waktu untuk bersama karena sibuk bermedia sosial,   kadang juga 

sering salah paham saat melakukan pesan melalui media sosial, jadi 

menurut saya lebih efisien saat bisa berkomunikasi langsung dengan 

keluarga, kadang saya juga cemburu dengan suami yang kadang 

diajak reoni melalui media sosial dengan teman-teman nya dulu. Ya 

begitulah mbak, jadi harus pandai-pandai dalam mengatur keluarga. 

apalagi komunikasi, nah itu wajib kita jaga agar tidak terjadi 

pertengkaran dan kesalah fahaman dalam menyampaikan atau 

menerima suatu penjelasan dalam keluarga.”
25

 

 

      Menurut ibu Gini  (nama samaran) fungsi komunikasi keharmonisan 

keluarga dalam menggunakan media sosial: 

“Kalau keluarga saya untuk komunikasi secara langsung sangat 

jarang ya mbak, skalinya kami berkomunikasi kadang salah faham, 

hal ini berbeda sekali saat keluarga belum terlalu mengenal media 

sosial. Meskipun media sosial memiliki manfaat positif dalam 

komunikasi jarak jauh, namun komunikasi secara langsung saya rasa 

lebih efektif dan efisien karena bisa menambah rasa kasih sayang 

dan kekerabatan dalam keluarga.”
26

 

      Tidak hanya fungsi komunikasinya keharmonisan keluarga pengguna 

media sosial dari fungsi ekonomi dijelaskan oleh  ibu Wulandari (nama 

samaran): 

“Alhamdulillah dengan adanya media sosial kebutuhan ekonomi 

keluarga saya tercukupi, sejak berbisnis online penghasilan yang 

saya dapatkan tidak selalu mengandalkan suami, kami saling 

mendukung satu sama lain dalam pekerjaan, ya meskipun jadi jarang 

banyak waktu bersama, karena suami sibuk kantor, dan saya slalu 

mengurus pekerjaan online shop, jadi anak-anak suka protes kadang-

kadang mungkin karna kurang perhatian dalam mengurus rumah 

tangga.”
27
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26
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      Dari beberapa informan diatas terkait fungsi komunikasi dan 

ekonomi dalam keharmonisan keluarga pengguna media sosial dapat 

diketahui bahwa mereka menyadari kurang berjalannya komunikasi 

dengan baik dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga 

sibuk bermedia sosial, namun didapati pula keluarga yang bisa mengatur 

agar komunikasi tetap berjalan dengan baik agar terbangunnya suatu 

hubungan yang harmonis dalam keluarga.  

      Tak hanya itu, ternyata fungsi ekonomi dengan adanya penggunaan 

media sosial dapat memberikan manfaat positif utamanya menunjang 

keberfungsian keluarga dari fungsi ekonomi yang berjalan dengan 

semestinya. Akan tetapi fungsi komunikasinya jarang dilakukan 

akibatnya terjadi beberapa kesalah fahaman dalam keluarga. 

C. Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Akibat Media Sosial di 

Kecamatan Magetan  

      Adapun upaya keluarga dalam meminimalisir dampak negatif serta 

penyelesaian konflik keluarga akibat dari adanya media sosial guna 

membangun suatu keluarga yang harmonis menurut beberapa informan 

sebagai berikut: 

Upaya yang dilakukan keluarga bapak Sarminto: 

“Tentunya saya dan keluarga sudah berupaya untuk meminimalisir 

pengaruh negatif penggunaan media sosial dalam keluarga, utamanya 

menjaga keimanan kemudian seperti mereka saya ajak untuk 

berkegiatan positif dirumah gotong-royong membersihkan halaman, 

dan sesekali jika ada waktu libur saya ajak keluarga untuk rekreasi, 

selain itu juga, sebisa mungkin saat berada dirumah dan sedang santai 

saya sempatkan ajak ngobrol keluarga sambil makan bersama atau 
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nonton tv bersama jadi terjalin komunikasi yang baik. Dari adanya 

penggunaan media sosial dalam keluarga juga saya nasehati mereka 

untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan semestinya, seperti 

saya menggunakan media sosial untuk membantu saya dalam  

pekerjaan saya seperti itu. Apabila terjadi kesalahfahaman atau konflik 

keluarga tentunya kami berusaha menyelesaikan dengan berbicara baik-

baik.”
28

 

 

      Sedangkan dari keluarga Ibu Nunung (nama samaran), upaya yang 

dilakukan dalam meminimalisir dampak negaitf penggunaan media sosial 

serta penyelesaian konflik dalam keluarga: 

“Kalau saya dan keluarga tentunya untuk upaya sudah kami upayakan 

meskipun kdang kurang maksimal mbak, sebisa mungkin dalam sehari 

sering-seringnya melalukan komunikasi dengan bertatap muka secara 

langsung. Meskipun kadang bertengkar, tapi sebisa mungkin saya dan 

keluarga menyelesaikannya dengan baik-baik. Nasehat juga selalu saya 

berikan kepada anak-anak dan suami agar tidak terus-terusan main 

media sosial seperti itu, dan yang terpenting saat waktunya sholat, atau 

istirahat semua saya arahkan agar berhenti dulu memegang hp agar 

tidak selalu kecanduan dengan media sosial.”
29

 

          Sedangkan dari keluarga ibu Wulandari (nama samaran) : 

“Dalam usaha saya untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan 

media sosial tentunya yang paling utama adalah meningkatkan 

keimanan, selain itu, kita juga harus menyadarkan diri bahwa keluarga 

juga penting jadi sesekali pula kita berupaya menjalin komunikasi yang 

baik dengan keluarga, memberi pengertian dan kasih sayang dengan 

keluarga, dan untuk saya pribadi media sosial hanyalah untuk saya 

berbisnis dan komunikasi jarak jauh dengan keluarga, bukan untuk 

foya-foya atau eksistensi saja.”
30

 

      Dari beberapa penjelasan informan terkait meminimalisir dampak negatif 

penggunaan media sosial di Kecamatan Magetan sudah diupayakan agar 

keluarga tersebut tidak terlalu menyimpang dalam penggunaan media sosial, 

mereka juga berupaya untuk membangun komunikasi dengan baik dalam 

                                                           
28

 Sarminto, Hasil Wawancara, Magetan 1 April 2020. 
29

 Nunung (nama samaran), Hasil Wawancara, Magetan 1 April 2020. 
30

 Wulandari (nama samaran), Hasil Wawancara, Magetan 10 April 2020. 
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keluarga, serta meningkatkan keimanan dan memberikan pengertian serta 

nasehat agar keluarga mereka tetap berjalan harmonis. Selain itu mereka juga 

berupaya menyelesaikan suatu konflik dalam rumah tangga secara langsung, 

dengan dibicarakan baik-baik. 

      Konflik dalam sistem keluarga berasal dari beberapa masalah dan 

ditangani dalam berbagai cara dengan derajat yang berbeda dari keberhasilan 

suatu keluarga dalam menyelesaikannya. Meskipun dalam suatu hubungan 

keluarga pasti memiliki masalah tentunya keluarga tersebut tidak mungkin 

akan diam begitu saja tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi, apalagi 

konflik tersebut dipicu akibat penggunaan media sosial. Utamanya jangan 

sampai akibat kurang komunikasi dan tidak ada waktu karena sibuk 

mengutamakan kegiatan ekonomi hubungan antara orang tua dengan anak 

menjadi renggang, karena hal itu bisa berpotensi mengganggu psikologis 

anak tersebut akibat merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. 

Serta jangan sampai hubungan suami dengan isteri hancur karena konflik 

yang timbul dari penggunaan media sosial. 
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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP 

KEHARMONISAN KELUARGA 

A. Analisis Mas}lah}ah Penggunaan Media Sosial Terhadap Fungsi 

Komunikasi Keluarga di Kecamatan Magetan 

      Kemas}lah}atan adalah setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik 

dengan cara menarik seperti hal-hal yang bersifat menguntungkan dan 

yang mengenakkan atau dengan menolak/menghindari hal-hal yang dapat 

merugikan dan menyakitkan.
1
 

      Asas kemas}lah}atan hidup mengandung pengertian bahwa hubungan 

antara manusia dapat dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan 

kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia serta tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2
 

      Setiap ketentuan yang telah digariskan Allah SWT tidak lain bertujuan 

untuk menciptakan suatu kemas}lah}atan bagi manusia. Begitupula dalam 

menciptakan kemas}lah}atan pada dasarnya harus mengutamakan 

kemas}lah}atan umum, selain itu dalam menciptakan kemas}lah}atan 

hendaknya bisa dilihat dari segi tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum 

yang berkaitan baik langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip 

pokok bagi kehidupan manusia. Beberapa urutan-urutan yang mesti 

                                                           
1
 A. Maltuf  Siroj, Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Mas}lah}ah dan Nash 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 11. 
2
 Indriana, Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Implementasi Fatwa MUI no. 33 Tahun 2018 

Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII(Serum Institute Of India) untuk Imunisasi di 

Desa Temboro Kecamatan Magetan, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019), 67. 
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dipelihara dalam menjaga kepentingan al-d}aru>r>iyah yaitu: memelihara 

agama (h}i>fz} al-din), memelihara jiwa (h}i>fz} al-nafs), memelihara akal (h}i>fz} 

al-‘aql), memelihara keturunan (h}i>fz} al-nash) dan memelihara harta (h}i>fz} 

al-ma>l). 

      Berdasarkan paparan data didapatkan bahwa keluarga pengguna media 

sosial di Kecamatan Magetan merasakan adanya perubahan pola 

komunikasi dalam keluarga. Jika hal ini dianalisis dengan teori mas}}lah}ah 

didapati beberapa hasil analisis penggunaan media sosial terhadap fungsi 

komunikasi dalam keluarga sebagai berikut: 

1. Jika dilihat dari kualitas dan kepentingannya: 

Ada dua aspek komunikasi, yang pertama fungsi komunikasi keluarga, 

kedua fungsi penggunaan media sosial pada komunikasi keluarga. 

a. Fungsi Komunikasi Keluarga  

Komunikasi keluarga di Kecamatan Magetan termasuk dalam 

katagori mas}lah}ah al-D}ar<ur<i}yyah, karena merupakan kebutuhan 

pokok umat manusia baik dunia maupun akhirat. Jika suatu 

keluarga jika suatu keluarga bisa membangun fungsi komunikasi 

dengan baik maka akan menimbulkan suatu keharmonisan 

keluarga. Begitupula sebaliknya jika suatu keluarga tidak 

menggunakan fungsi komunikasi dengan baik maka akan 

menimbulkan ketidakharmonisan suatu keluarga.  
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b. Fungsi Penggunaan Media Sosial Pada Komunikasi Keluarga 

Penggunaan media sosial pada komunikasi keluarga di Kecamatan 

Magetan termasuk dalam katagori mas}lah}ah al-H}a>ji>yah, karena 

diera saat ini media sosial memberikan kemudahan dalam 

berkomunikasi jarak jauh dengan keluarga, dan jika suatu keluarga 

tidak menggunakan media sosial maka hal itu tidak akan 

menimbulkan ancaman untuk keharmonisan keluarga.  

2. Jika dilihat dari segi kandungannya: 

Penggunaan media sosial untuk kepentingan dalam mendukung 

komunikasi pada keluarga di Kecamatan Magetan termasuk dalam 

kategori mas}lah}ah al-Ammah, karena menyangkut kepentingan 

umum/orang banyak. Selain itu, penggunaan media sosial ini telah 

digunakan hampir seluruh keluarga di Kecamatan Magetan. Secara 

umum, media sosial telah merubah pola komunikasi pada keluarga 

dengan segala dampak dari fungsinya. 

3. Jika dilihat dari segi berubah tidaknya:  

Penggunaan media sosial sebagai penunjang fungsi komunikasi 

keluarga di Kecamatan Magetan termasuk dalam kategori mas}lah}ah al-

Mutaghayyirah, karena bersifat dinamis dan perubahan yang terjadi 

seiring perkembangan zaman. Misalnya seperti saat ini, media sosial 

menjadi wajib digunakan karena adanya pandemi covid-19, sesuai 

dengan dinamika keluarga. Padahal jika dilihat fungsi komunikasi 

sebelum era digital penggunaan media sosial tidak terlalu dibutuhkan, 



59 
 

 
 

namun saat ini media sosial seakan telah menjadi tren dan menjadi 

kewajiban dalam masyarakat. 

4. Jika dilihat dari segi keberadaannya menurut syara‟: 

Komunikasi dalam keluarga pengguna media sosial di Kecamatan 

Magetan termasuk dalam kategori mas}lah}ah al-Mursalah, karena tidak 

ada dalil yang mendukung serta mengatur mengenai penggunaan 

media sosial dalam komunikasi keluarga. 

      Jika dilihat dari aspek maqa>sid syari‟ah dampak penggunaan media 

sosial terhadap komunikasi keluarga termasuk dalam konsep h}i>fz} al-nafs 

(memelihara jiwa), karena penggunaan media sosial pada keluarga di 

Kecamatan Magetan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mas}lah}ah,  

keluarga yang menggunakan media sosial belum bisa mengatur/bijak dalam 

penggunaan media sosial dengan baik  serta kurang menanamkan nilai-nilai 

agamis dalam suatu keluarga sehingga rawan dan berpotensi untuk 

terjadinya suatu ketidakharmonisan dalam keluarga. 

B. Analisis Mas}lah}ah Penggunaan Media Sosial Terhadap Fungsi 

Ekonomi Bagi Keluarga 

      Penggunaan media sosial pada keluarga di Kecamatan Magetan tidak 

hanya memberikan dampak negatif seperti yang telah dijelaskan pada 

fungsi komunikasi, namun juga memberikan dampak positif dari aspek 

peningkatan ekonomi bagi sebagian keluarga pengguna aktif media sosial. 

Seperti data yang didapat dilapangan melalui keluarga pembisnis yang 

memanfaatkan penggunaan media sosial dengan baik, yaitu adanya 
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peningkatan dari aspek ekonomi dibidang bisnis online yang dijalankan 

oleh sebagian keluarga. 

      Berdasarkan paparan data dilapangan, berikut beberapa analisis terkait 

mas}lah}ah penggunaan media sosial terhadap fungsi ekonomi keluarga: 

1. Jika dilihat dari kualitas dan Kepentingan: 

Ada dua aspek ekonomi, yang pertama fungsi ekonomi keluarga, 

kedua fungsi penggunaan media sosial pada ekonomi keluarga. 

a. Fungsi Ekonomi Keluarga: 

Fungsi ekonomi keluarga termasuk dalam katagori mas}lah}ah al-

D}aru<ri<yyah, karena keberlangsungan fungsi ekonomi merupakan 

kebutuhan pokok keluarga. Selain fungsi komunikasi fungsi 

ekonomi juga merupakan faktor yang mendukung keharmonisan 

keluarga. Jika suatu keluarga dalam fungsi ekonominya tidak 

berjalan dengan baik maka dapat berpotensi terjadinya suatu 

permasalahan. 

b. Fungsi Penggunaan Media Sosial pada Ekonomi Keluarga: 

Kehadiran media sosial mendukung keberlangsungan fungsi 

ekonomi keluarga diera saat ini, sebagai contoh seperti adanya 

bisnis online yang dijalankan sebagian keluarga. Dalam hal ini 

penggunaan media sosial terhadap fungsi ekonomi keluarga 

termasuk dalam kategori mas}lah}ah al-H}a>ji>yah, karena fungsi 

ekonomi bisa berjalan tanpa adanya media sosial.  
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2. Jika dilihat dari segi kandungannya: 

Penggunaan media sebagai penunjang fungsi ekonomi dilihat dari segi 

kandungannya termasuk dalam katagori mas}lah}ah al-Khassah, karena 

tidak semua keluarga di Kecamatan Magetan yang memanfaatkan 

media sosial sebagai fungsi ekonomi.  

3. Jika dilihat dari segi berubah dan tidaknya: 

Penggunaan media sosial sebagai penunjang fungsi ekonomi keluarga 

di Kecamatan Magetan termasuk dalam katagori mas}lah}ah al-

Mutaghayyirah, karena menyesuaikan dengan dinamika perubahan di 

masyarakat. Saat ini sedang tren bisnis online, bisa jadi suatu saat hal 

itu tidak tren lagi. 

4. Jika dilihat dari segi keberadaannya menurut syara‟: 

Penggunaan media sosial terhadap fungsi ekonomi keluarga termasuk 

dalam katagori mas}lah}ah al-Mursalah, karena belum ada dalil yang 

mengatur penggunaan media sosial sebagai penunjang fungsi ekonomi 

suatu keluarga. 

      Jika dilihat dari aspek mas}lah}ah, penggunaan media sosial sebagai 

penunjang fungsi ekonomi keluarga di Kecamatan Magetan termasuk 

dalam h}i>fz} al-ma>l (memelihara harta), karena dengan kehadiran media 

sosial maka bisa meningkatkan taraf perekonomian keluarga bagi pelaku 

bisnis online.  
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C. Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga 

Akibat Media Sosial di Kecamatan Magetan 

      Suatu keluarga baik suami dengan isteri atau orangtua dengan anaknya 

tentunya berkewajiban untuk sebisa mungkin menjaga dan menjalin 

hubungan yang harmonis dalam suatu rumah tangga. Apalagi di era 

modern ini, dimana manusia saat ini mayoritas lebih banyak bertatap muka 

dengan layar handphone dibanding bertatap muka langsung dengan 

keluarga.  

      Tentu masih ada sebagian keluarga yang mau menyadari serta 

berupaya untuk dapat membangun suatu hubungan harmonis ditengah 

maraknya penggunaan media sosial dalam keluarga.  

      Berdasarkan paparan data yang didapat oleh peneliti di Kecamatan 

Magetan, hampir seluruh keluarga pengguna media sosial di Kecamatan 

Magetan dengan berbagai kalangan seperti pegawai, pembisnis online, 

sampai ibu rumah tangga telah melakukan upaya meminimalisir 

penggunaan media sosial dalam keluarga, seperti keluarga bapak Minto, 

Ibu Nunung (nama samaran), Ibu Gini (nama samaran) dan Ibu Wulandari 

(nama samaran). Masing-masing keluarga tersebut memiliki cara serta 

upaya dalam meminimalisir penggunaan media sosial.  

      Masing-masing keluarga sebisa mungkin berusaha menjaga, 

menghormati, serta mengajak untuk saling berkomunikasi secara langsung 

dan jika ada waktu luang digunakan untuk berkumpul bersama, saling 

bercanda dan memberikan nasehat/arahan yang baik dalam penggunaan 
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media sosial agar bisa bijak dalam menggunakannya, agar hal-hal yang 

tidak diinginkan tidak terjadi.  

      Dalam hal ini, diperlukan asas keterbukaan dalam suatu keluarga 

karena dengan saling terbuka suatu keluarga terhindar dari berbagai 

macam masalah apalagi masalah penggunaan media sosial yang sudah 

menjadikan penggunanya kecanduan. Selain itu, perlu adanya peningkatan 

keimanan agar agar dengan meningkatnya suatu keimanan dalam keluarga 

dapat memperkuat keharmonisan rumah tangga dari berbagai macam 

persoalan rumah tangga yang diakibatkan dari penggunaan media sosial. 

      Dari paparan data yang ditemui oleh peneliti, jika di analisis 

berdasarkan konsep mas}lah}ah, upaya penyelesaian konflik keluarga akibat  

penggunaan media sosial sebagai berikut: 

1. Jika dilihat dari kualitas  dan kepentingannya: 

Upaya penyelesaian konflik keluarga akibat media sosial di kecamatan 

Magetan termasuk dalam katagori mas}lah}ah al-D}aru<ri<yyah, karena 

memelihara keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting baik di 

dunia maupun akhirat. Jika suatu keluarga tidak memiliki kebijakan 

dan upaya dalam membangun keluarga yang harmonis di era modern 

saat ini, maka keluarga tersebut bisa dimungkinkan dapat terkena 

dampak negatif dari penggunaan media sosial. Namun adapula upaya 

keluarga dalam menggunakan media sosial agar dapat memberikan 

manfaat positif seperti pemanfaatan media sosial dalam berbisnis 

online. 
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2. Jika dilihat dari segi kandungannya: 

Upaya penyelesaian konflik keluarga akibat media sosial di Kecamatan 

Magetan  termasuk katagori mas}lah}ah al-Ammah. Karena menyangkut 

kepentingan umum. Dalam hal ini, keluarga saling berperan penting 

satu sama lain dan bekerjasama dengan anggota keluarganya. 

Utamanaya para orang tua, untuk memberikan arahan penggunaan 

media sosial dengan bijak. Jika dalam keluarga tercipta suatu 

hubungan yang menumbuhkan rasa nyaman utamanya antara orang tua 

baik suami dengan isteri atau orang tua dengan anaknya, maka 

pengaruh negatif dari penggunaan media sosial akan terhindarkan, 

sebaliknya jika suatu keluarga tidak dapat memberikan rasa nyaman, 

maka pengaruh negatif penggunaan media sosial akan sangat mudah 

berdampak pada penggunanya. 

3. Dilihat dari segi berubah tidaknya: 

Upaya penyelesaian konflik keluarga akibat media sosial di Kecamatan 

Magetan dilihat dari segi berubah tidaknya, termasuk dalam katagori 

mas}lah}ah al-Mutaghayyirah karena bersifat dinamis, dimana 

masyarakat memiliki pola pikir yang berubah-ubah seiring berjalannya 

waktu. Selain itu setiap upaya yang dilakukan keluarga untuk 

meminimalisir dampak negatif penggunaan media sosial tidak 

seterusnya berhasil dan berjalan seperti itu-itu saja. Tergantung tingkat 

kesadaran serta pola pikir penggunanya dalam melakukan upaya 

tersebut. 
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4. Jika dilihat dari segi keberadaannya menurut syara‟: 

Upaya penyelesaian konflik keluarga akibat media sosial di Kecamatan 

Magetan termasuk dalam katagori mas}lah}ah al-Mu’tabarah, karena 

didukung oleh dalil khusus yang mengatur agar manusia bisa menjaga 

diri dan keluarga dari siksa api neraka seperti dalam surah At-Tahrim 

ayat 6: 

                 

                 

                    

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
3
 

(QS. At-Tahrim : 6) 

      Berdasarkan paparan data yang didapat oleh peneliti, keluarga 

pengguna media sosial di Kecamatan Magetan telah berupaya dan sadar 

bahwa mereka perlu melindungi keluarganya dari hal-hal buruk yang 

nantinya dapat merusak keharmonisan keluarga utamanya konflik akibat 

dari kecanduan serta penyalahgunaan media sosial dalam keluarga. 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahannya, Al-Kamal  (Jakarta: Pustaka 

Jaya Ilmu, 2014),  447. 
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      Jika dilihat dari konsep mas}lah}ah, upaya penyelesaian konflik keluarga 

akibat media sosial termasuk dalam kategori h}i>fz} al-nafs memelihara jiwa 

dan h}i>fz} al-din memelihara agama, karena dalam suatu keluarga perlu 

adanya ketentraman jiwa dan rasa nyaman saat menyelesaikan suatu 

konflik agar bisa terjalin hubungan yang harmonis tanpa adanya salah 

faham. Selain itu, memelihara agama juga menjadi hal yang sangat penting 

dalam suatu keluarga, karena dengan meningkatnya suatu keimanan 

seseorang, maka akan sulit seseorang itu untuk terjerumus dalam suatu 

pengaruh buruk apalagi akibat dari penggunaan media sosial, hal ini juga 

sesuai dengan ketentuan syara‟ dan membawa kemanfaatan yang baik 

untuk keharmonisan keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi komunikasi pada keluarga pengguna media sosial di 

Kecamatan Magetan jika ditinjau dari konsep mas}lah}ah dapat 

dijelaskan menjadi 2 aspek: Pertama, fungsi komunikasi keluarga 

katagori mas}lah}ah al-D}ar>ur>i}yah karena komunikasi adalah suatu hal 

penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Kedua, fungsi 

media sosial pada komunikasi keluarga katagori mas}lah}ah al-H}a>ji>yah 

karena diera saat ini media sosial membantu keharmonisan suatu 

keluarga, dan tanpa adanya media sosial keharmonisan keluarga masih 

bisa dibangun. Dilihat dari aspek maqasid syari‟ah termasuk dalam 

h}i>fz} al-nafs yaitu memelihara jiwa, karena komunikasi berperan 

penting sebagai faktor pendukung keharmonisan keluarga. 

2. Ada 2 aspek fungsi ekonomi keluarga di Kecamatan Magetan jika 

ditinjau dari segi mas}lah}ah : Pertama, Fungsi ekonomi keluarga di 

Kecamatan Magetan katagori mas}lah}ah al-D}ar>ur>i}yah, karena ekonomi 

merukapan kebutuhan pokok yang sangat penting dan sebagai 

penunjang keharmonisan keluarga. Kedua, Fungsi media sosial pada 

ekonomi keluarga di Kecamatan Magetan katagori mas}lah}ah al-
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H}a>ji>yah karena fungsi ekonomi bisa saja berjalan tanpa adanya media 

sosial. Dilihat dari aspek maqasid syari‟ah termasuk katagori h}i>fz} al-

mal yaitu memelihara harta.  

3. Upaya penyelesaian konflik keluarga di Kecamatan Magetan akibat media 

sosial ditinjau dari aspek mas}lah}ah termasuk katagori mas}lah}ah al-

D}ar>ur>i}yah karena suatu upaya keluarga seperti menasehati, saling 

toleransi, menjalin komunikasi dengan baik, atau bentuk penyelesaian 

lainnya merupakan faktor pendukung yang sangat penting agar suatu 

keluarga tetap harmonis. Tanpa adanya upaya suatu keluarga maka 

keharmonisan dalam keluarga akan sulit untuk dibangun. Dilihat dari 

aspek maqasid syari‟ah termasuk katagori h}i>fz al-nafs dan h{i>fz al-din yaitu 

memelihara jiwa dan memelihara agama, dengan adanya ketentraman jiwa 

suatu masalah yang akan diselesaikan dengan baik, dan adanya 

memelihara agama suatu keluarga akan lebih meningkatkan keimanan dan 

terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. 
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B. Saran 

1. Kepada Pembaca, berdasarkan hasil penelitian ini akan disampailkan 

bahwa media sosial bagaikan pisau bermata dua, yang mana jika 

digunakan dengan bijak, dan benar maka tentunya akan membawa 

suatu kemanfaatan yang luar biasa dalam kehidupan manusia, 

sebaliknya jika media sosial disalahgunakan maka akan 

mengakibatkan suatu permasalahan pada diri sendiri, keluarga maupun 

orang lain. Jangan sampai media sosial yang menjadi prioritas utama 

dibandingkan keluarga yang kemudian menimbulkan suatu 

permasalahan, karena menjadi smart user adalah suatu hal yang 

penting. Intinya, setiap ada permasalahan dalam keluarga harus bisa 

menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi langsung dengan baik, 

karena komunikasi adalah esensi kehidupan manusia. 

2. Kepada para peneliti, sebaiknya penelitian ini diharapkan jangan 

berhenti sampai disini saja, saya yakin penelitian ini bisa lebih 

dikembangkan lagi dan dilanjutkan untuk penelitian diberbagai 

wilayah. 
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