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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan berbeda-beda dan beraneka ragam bentuk dan 

karakternya. Manusia juga diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan dan 

sudah menjadi sunnatullah di kehidupan ini. Islam datang dibawa oleh Muhammad 

SAW dan menjadi agama yang menyempurnakan agama-agama samawi lainnya. 

Islam Rahmat untuk semesta alam.  

Islam mengatur segala aspek-aspek dalam sendi kehidupan manusia yang 

berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah dan tidak lupa hubungan antara 

manusia dengan manusia lainnya. Islam juga memperhatikan aspek social dan 

dalam hal ini hubungan antar manusia dengan manusia lainnya atau yang sering 

kita sebut hablum min anna>s. 

Seperti yang telah termaktub dalam Al-quran surat Al-hujurat 13: 

َٰٓأَيَُّها ۡم ِعنَد  ٱلنَّاس   يَ   إِنَّ أَۡكَرَمك 
ا ْۚ ع وٗبا َوقَبَآَٰئَِل لِتََعاَرف وَٰٓ ۡم ش  ك  ن َذَكٖر َوأ نثَى  َوَجَعۡلنَ  ك م مِّ

ِ ٱإِنَّا َخلَۡقنَ   ّللَّ

ۡمْۚ إِنَّ  ك  َ أَۡتقَى    ٣١َعلِيٌم َخبِيٞر  ٱّللَّ

Ya< ayyuha<nna<su inna< khalaqna<kum min z\akarin wa uns\a waja’alna<kum 

syu’u>ban wa qaba>ila lita’a<rafu> inna akramakum ‘indalla<hi atqa<kum 

innalla<ha ‘ali>mun khabi>run 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
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diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Hujurat :13)1 

  

Secara eksplisit dijelaskan dari ayat diatas bahwa sesungguhnya Allah 

menciptakan makhluknya berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, yang 

terdiri dari berbagai kelompok, ras maupun kaum dan Allah menyeru kepada 

mereka untuk saling mengenal (ta’aruf) satu dengan yang lain agar tercipta suatu 

sinergi yang baik dalam hidup saling berdampingan. Dalam Alquran tidak 

dijelaskan secara eksplisit tentang etika pergaulan yang melibatkan antara laki-laki 

dan perempuan dalam Islam, namun seiring berjalannya waktu telah muncul 

perkembangan metode istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama-ulama maupun 

penemuan yang ditemukan di masyarakat tentang pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan dalam Islam. 

Dewasa ini pergaulan antar remaja muslim sangat kompleks 

permasalahannya dan beraneka ragam, berbeda dengan masa-masa sebelumnya 

yang sangat memperhatikan etika moral dan adab dalam bergaul, namun pergaulan 

remaja muslim yang terjadi saat ini adalah maraknya fenomena pacaran yang 

dilakukan mereka. Pacaran merupakan hal yang sudah tidak tabu untuk dilakukan, 

bahkan pacaran seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan yang sudah biasa 

dilakukan. pergaulan yang telah dilakukan remaja muslim sekarang ini sudah tidak 

ada sekat yang membatasinya. Remaja muslim hari ini sudah tidak memperhatikan 

aspek etika, moral dan adabnya bahkan telah menanggalkan busana keimanan yang 

                                                           
1 QS.AL-Hujurat [36]:13, alQuran dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 

2005). Departemen Agama RI.  
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selama ini sudah ditanamkan oleh kedua orang tua mereka semenjak mereka masih 

kanak-kanak. 

Islam tidak membahas secara detail dalam hal pacaran namun Islam lebih 

mengenalkan kepada khitbah kemudian menikah, hal ini sudah dipahami dengan 

jelas bahwa pacaran tidak ada dalam Islam, namun berbagai pendapat mengatakan 

bahwa pacaran merupakan ajang ta’aruf atau sarana untuk mengenal calonnya lebih 

dekat lagi. Bahkan ada yang mengatakan pacaran yang dilakukan oleh para remaja 

muslim ini adalah pacaran secara islami. Saat ini di belahan dunia manapun para 

remaja muslim terus dicecar oleh rangsangan-rangsangan vulgar hubungan laki-laki 

dan perempuan seperti sindiran, “hari gini belum berani pacaran… ?? kuno lu …! 

Gak asyik. 

Pacaran merupakan sebuah permasalahan yang lama namun bisa dikatakan 

ini merupakan permasalahan yang tidak akan menemui ujungnya karena pelbagai 

pendapat yang beredar dalam permasalahan pacaran ini. Pacaran ini bak sebuah 

gunung es di dasar laut, yang puncaknya hanya terlihat sedikit namun kita tidak 

mengetahui bahwa dasar gunung es di bawah laut sangat besar, artinya 

permasalahan yang muncul di permukaan ini saat ini sedikit sehingga dimaknai 

pacaran merupakan permasalahan yang simple dan lama, padahal kalau kita telaah 

dan kita kaji dengan berbagai sudut dimensi akan ditemukan beberapa dan bahkan 

permasalahan yang baru dalam pacaran. Pacaran juga merupakan sebuah 

permasalahan yang mengalahkan berbagai permasalahan yang lain, bahkan ada 

parodi yang mengatakan bahwa pacaran mengalahkan permasalahan macam politik 

sekalipun. 
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Cinta dan pacaran adalah dua hal yang saling berkaitan dengan hubungan 

laki-laki dan perempuan. Pertanyaann yang muncul adalah apakah sama antara 

jatuh cinta dan pacaran ? atau tidak semua jatuh cinta berujung pada pacaran.2 Kita 

tidak bisa menafikan bahwa cinta merupakan sebuh fitrah yang sudah diberikan 

Allah kepada setiap insan yang ada di bumi. Cinta merupakan karunia terindah yang 

pasti dirasakan oleh setiap manusia, cinta juga tidak selalu harus dipersalahkan 

keberadaannya. Jatuh cinta bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupi oleh remaja 

muslim, jatuh cinta merupakan sebuah hal yang alamiah terjadi pada setiap diri 

manusia, jatuh cinta tidak selalu harus diartikan sebuah hasrat atau nafsu yang 

bergejolak di sanubari. Cinta akan menjadi sebuah hal yang terindah dan istimewa 

jika para remaja muslim mampu mengartikan, memahami dan menempatkan apa 

sebenarnya hakikat cinta itu. Jatuh cinta tidak selalu bermuara pada pacaran, hal ini 

yang dikhawatirkan oleh setiap remaja muslim yang merasa dirinya telah 

merasakan kedatangan cinta kepada lawan jenis namun takut untuk mengartikan 

cinta itu sendiri. Jatuh cinta yang dialami remaja bukanlah merupakan suatu 

kesalahan, tentu kita hanya mampu mengatakan bahwa dia adalah seorang laki-laki 

dan perempuan yang saling jatuh cinta, kemudian mereka menemukan kenikmatan 

akan jalinan cinta diantara mereka. Disini yang perlu diperhatikan adalah batasan 

pacaran itu sendiri agar para remaja muslim tidak terjebak dalam artian jatuh cinta 

sama dengan pacaran, akibat anggapan ini disadari atau tidak, remaja muslim akan 

terjebak untuk menolak jatuh cinta disaat ia menolak pacaran. 

                                                           
2 Muhammad muhyidin, jatuh cinta nggak haram kok (Jogjakarta: Diva Press, 2005), 

hal.72-73. 



 

5 
 

 Dari uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang 

pandangan yang luas terhadap praktek pacaran dalam Islam oleh ulama-ulama dan 

remaja muslim sendiri. Selanjutnya peneliti mengharapkan janganlah kita mencoba 

membatasi ruang gerak pemikiran kita yang semakin progressif dan berkembang 

dengan memberi sekat atau bahkan menghukumi suatu permasalahan dengan 

pelabelan haram seharam-haramnya atau halal sehalal-halalnya dalam berbagai 

macam permasalahan yang timbul dikehidupan kita, hendaknya sebelum kita 

menghukumi hal-hal tersebut seyogyanya kita melihat dan mengkaji terlebih dahulu 

dari segala aspek-aspeknya agar tidak terjadi subjektifitas dalam kajian kita, 

sehingga kita bisa lebih berkembang dalam mengkaji sesuatu yang layaknya dapat 

kita kaji lebih dalam lagi tentunya. 

 Pertimbangan utama peneliti mengangkat judul ini kiranya berhubungan 

erat dengan asumsi (baca:anggapan) orang-orang yang berpemahaman praktis yang 

mengatakan bahwa semuanya tahu jika pacaran itu haram dan tidak ada dalam 

Islam. Ini mungkin yang selalu dipahami oleh orang-orang salaf, dan jika ada orang 

Islam yang melakukan pacaran maka sudah tentu ini merupakan perbuatan yang 

haram dan sama sekali tidak ada dalam Islam. Adapun tulisan ini diharapkan oleh 

peneliti sebagai jawaban kegelisahan peneliti, peneliti gelisah memandang 

fenomena yang terjadi saat ini yang menggelayuti umat Islam. Pacaran dalam 

kalangan remaja Islam, mengisyaratkan bahwa remaja Islam yang notabene 

menganut paham bahwa dalam Islam tidak ada pacaran, namun tidak sedikit remaja 

muslim yang melakukan pacaran. Hal ini lah yang coba digali oleh peneliti dalam 

penelitian nanti, bahwa kita tidak hanya melihat dari satu sisi sebelah mata saja 
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namun kita harus melihat dari kacamata orang lain juga, agar perkembangan 

pengetahuan yang semakin progressif ini bisa kita pahami secara menyeluruh dan 

bukan hanya satu bagian saja. 

 Paradigma yang beredar di tengah masyarakat adalah bahwa mendekati zina 

itu tidak boleh apalagi melakukan, jadi anggapan yang mengatakan bahwa pacaran 

adalah sarana untuk menuju perzinahan tidak harus kita telan secara mentah-mentah 

namun harus kita telaah terlebih dahulu agar kita tidak tersekat dalam ranah 

pemikiran yang subjektif, karena dalam hal ini peneliti ingin membuka wacana baru 

dan menimbulkan pengetahuan baru yang nantinya akan dapat memberikan 

kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam 

Hukum Islam.  

 Pacaran jika dipahami secara mentah-mentah memang akan menghasilkan 

sebuah anggapan bahwa pacaran ini haram karena mendekati zina, namun kita tidak 

bisa menutup kemungkinan bahwa seringnya bergeser makna pacaran itu sendiri 

bisa mengakibatkan timbulnya pengetahuan baru, ada kalanya ketika individu 

mengatakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pacaran ini mungkin 

tidak ada niatan untuk menuju perzinahan, namun sebagai jembatan untuk 

memantapkan langkah menuju jenjang yang lebih serius lagi yaitu perkawinan. 

Pacaran ini dilakukan untuk menemukan titik-titik kococokan antara dua pasangan 

yang saling membangun komitmen agar nantinya bisa selaras dan sejalan dalam 

menghadapi jenjang yang lebih serius lagi yaitu pernikahan.Pacaran model seperti 

ini dilakukan tanpa ada tendensi untuk menuju lembah kemaksiatan namun ada 
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batasan-batasannya dan sebagai umat Islam sudah pasti tahu batasannya, sehingga 

tidak akan terjerumus dalam lembah dosa dan kemaksiatan. 

 Permasalahan pacaran ini bukan pembahasan baru menurut hemat peneliti 

karena ini adalah permasalahan yang lama namun beragam kasus dan variasi 

kegiatannya, kalau bisa peneliti mengatakan bahwa permasalahan pacaran ini bak 

gunung es yang permukaan puncaknya terlihat namun sesungguhnya dasar dari 

gunung es ini sungguhlah besar dan menghujam ke bawah dasar laut, artinya 

permasalahan yang nampak seakan-akan sedikit yang muncul di kehidupan namun 

sesungguhnya permasalahan pacaran ini merupakan permasalahan yang kompleks 

dan beragam. 

 Dengan adanya tulisan ini peneliti berupaya untuk menjembatani 

pemikiran-pemikiran dan anggapan remaja terhadap praktik pacaran dalam Islam 

dan bagaimana Islam memandangnya? Sehingga muncul lah tulisan ini yang 

dimana peneliti tergerak untuk menuangkannya dalam bentuk tugas akhir ini. 

Kiranya banyak hal yang akan dibahas dalam tugas akhir ini dan akan dibahas lebih 

lanjut dalam pembahasan selanjutnya. 
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B. Definisi Operasional 

1. Konsep : 1. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari  peristiwa 

yang konkret. 2. Gambaran mental dari objek, proses atau apapun 

yang ada di luar bahasa, yang dipergunakan oleh akal budi untuk 

memahami hal-hal lain.3 

2. Pacaran : berawal dari kata pacar yang berarti teman lawan jenis 

yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih; 

kekasih. Pacar-an artinya bercintaan atau berkasih-kasihan.4 

3. Implementasi  : pelaksanaan ; penerapan.5  

4. Remaja Muslim : terbagi menjadi dua pengertian yang pertama 

Remaja yang berarti 1. Mulai dewasa, akal balig ; 2. Muda ; 3. 

Pemuda.6  Muslim yang berarti penganut Agama Islam.7 Adapun 

menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mengatakan 

Remaja Akil balig adalah usia muda antara 13-19 tahun yang sudah 

dewasa dan sudah sampai umur.8 

 

                                                           
3 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI.pusat bahasa edisi keempat, (Jakarta:2008). Hal. 

725  

4 Ibid, hal. 994 

5 Ibid, hal. 529 

6 Ibid, hal. 1160  

7 Ibid, hal. 944 

8 Drs,Peter salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:1991). 

Hal. 1256 
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari kegundahan dan kegelisahan peneliti dalam memandang dan 

merasakan fenomena pacaran saat ini maka, berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, peneliti tergerak untuk mencoba mengangkat dalam bentuk skripsi 

yang berjudul “ Konsep dan Implementasi Pacaran Remaja Muslim (Studi 

Kasus di Universitas Muhammadiyah Malang) ” Adapun permasalahan yang 

akan dibahas sehubungan dengan hal diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pemahaman Remaja Muslim tentang Pacaran? 

2. Bagaimana Implementasi Pacaran Remaja Muslim di Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini 

menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuannya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman-pemahaman Remaja Muslim tentang 

Pacaran. 

2. Untuk mengetahui Implementasi Pacaran Remaja Muslim di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Peneliti hendak melakukan suatu penelitian sehingga ditemukan 

pandangan-pandangan yang luas terhadap pemahaman dan sudut pandang pacaran 

dalam Islam secara kekinian. 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa penelitian 

ini diharapkan memberikan kontribusi (kegunaan) teoritik tentang: Pacaran dalam 
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pandangan Islam dan memberikan wacana yang luas tentang Pacaran agar tidak 

tercipta justifikasi yang sepihak terhadap pengertian pacaran dalam Islam. 

Dengan demikian penelitian ini tidak mempunyai tujuan untuk 

memprovokasi Remaja Muslim yang Pro terhadap Pacaran dan yang Kontra, yang 

akan berakibat pandangan yang subjektif terhadap prraktek pacaran itu sendiri dan 

akan mengakibatkan justifikasi yang salah terhadap pihak yang pro maupun kontra 

terhadap pacaran dalam Islam. Penelitian ini juga tidak memiliki anggapan bahwa 

pacaran itu seharam-haramnya dalam artian tidak ada pacaran dalam Islam dan ada 

pacaran dalam Islam. 

Berbicara tentang perbedaan jelas ada dalam suatu komunitas, namun yang 

menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana memandang sebuah perbedaan untuk 

disatukan dan menjadi sebuah kekuatan bersama dalam menghadapi persoalan dan 

masalah yang selalu berkembang dikemudian hari. 

Peneliti yakin bahwa hanya mereka yang mau berpikir jernih,luas dan 

obyektif dan tidak ego atau emosional yang dapat memetik kegunaan dari hasil 

penelitian ini nantinya baik itu yang pro terhadap pacaran dalam Islam ataupun yang 

kontra. 

Bila “pacaran” itu dianggap sebuah suatu “masalah sosial” maka salah satu 

cara memecahkannya adalah dengan mengetahui masalah tersebut dalam realitas 

sosial.   

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan agar 

skripsi ini dapat memberikan referensi penelitian hukum 

terkait dengan praktek pacaran dalam Islam. 

b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu-ilmu dalam 

hukum Islam. 

c. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

referensi di bidang karya ilmiah serta dasar pemikiran bagi 

penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan agar 

skripsi ini dapat membuka wacana-wacana baru bagi peneliti 

selanjutnya untuk dapat membaca fenomena-fenomena yang 

terjadi saat ini dan masa yang akan datang. 

b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan 

remaja muslim khususnya, terkait dengan pandangan Islam 

terhadap praktek pacaran. 

c. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan untuk mengkaji dan mengasah pola pikir ilmiah atas 

ilmu yang diperoleh oleh peneliti selama berproses 

diperkuliahan maupun organisasi. 

F. Metode Penelitian 
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Guna memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam 

permasalahan atau tujuan penelitian diatas perlu kiranya suatu desain atau 

rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu 

rumusan. Sebagai suatu rancangan penelitian beberapa unsur yang hendak 

dipaparkan adalah tentang: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Kualitatif adalah Penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna 

(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 

fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian.9 

Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau 

survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari 

mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan 

wawancara secara mendalam. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian 

dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok 

kecil yang diwawancarai secara mendalam. 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                           
9 Di akses pada tanggal 18 maret 2014 dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif  

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif
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Data yang hendak dikumpulkan adalah tentang pandangan Islam dan 

remaja muslim terhadap pacaran. Dari ungkapan konsep tersebut jelas 

bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi. Di 

samping itu ungkapan tersebut lebih menghendaki makna yang berada 

dibalik deskripsi tersebut, karena itu penelitian ini lebih sesuai jika 

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih mempunyai 

perspektif emic, dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan 

diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara 

berpikir, pandangan subjek penelitian, sehingga mengungkapkan berbagai 

pandangan pacaran dalam Islam. 

3. Sumber Data 

a. Primer 

Informasi tentang pandangan Islam dan Remaja Muslim 

terhadap pacaran akan digali oleh peneliti sebagai instrument, 

melalui teknik pertama yaitu wawancara mendalam dan terbuka 

terhadap para Remaja/Mahasiswa. Dengan teknik ini  akan tergali 

informasi tentang riwayat singkat informan sebagai mahasiswa, 

sehingga diharapkan dapat mengungkapkan sedikit pengalaman 

maupun pengetahuan tentang pacaran yang menjadi sebuah 

fenomena yang menarik untuk diteliti di dunia universitas. 
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Adapun pedoman besar dalam wawancara yang akan 

dilakukan oleh peneliti antara lain.10 : 

1) Pertanyaan tentang pengalaman; 

2) Pertanyaan tentang pendapat/pandangan; 

3) Pertanyaan tentang perasaan; 

4) Pertanyaan tentang pengetahuan; 

5) Pertanyaan tentang penginderaan; 

6) Pertanyaan tentang latar belakang informan. 

Teknik kedua adalah observasi terhadap peristiwa atau 

fenomena dalam bentuk verbal maupun non verbal dan aktifitas 

individual maupun ketika berkelompok. 

b. Sekunder 

Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah buku-

buku literatur, bahan-bahan bacaan yang digunakan dalam 

menyusun tugas akhir ini sehubungan dengan objek yang diteliti 

sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan bagi peneliti. 

4. Teknik pengumpulan data dan Analisis Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti sebagai instrument penelitian adalah dengan 

                                                           
10Ahmadi, Rulam. Memahami Metodologi penelitian Kualitatif : Research and Training 

center (Malang:2005). Hal.87-88. 
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menggunakan teknik wawancara, yaitu menetapkan dan 

mengumpulkan sejumlah informan dalam hal ini adalah Remaja 

Muslim, yang berkriteria kurang lebihnya sebagai berikut: 

a) Mahasiswa UMM yang beragama Islam.  

b) Mahasiswa UMM yang berorganisasi atau tidak 

berorganisasi. 

c) Mahasiswa UMM yang pernah mengenyam 

pendidikan non formal semisal Pondok 

Pesantren ataupun tidak.  

Mengapa peneliti mengklasifikasikan sedemikian rupa 

seperti di atas dengan tujuan nanti akan diperoleh pandangan 

dan pemahaman yang bervariasi dari mereka sebagai mahasiswa 

yang mempunyai idealisme yang berbeda.  

Jumlah informan ditetapkan dengan menggunakan 

metode   wawancara-mendalam yang di awali dengan metode 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan 

tertentu saja. Purposive sampling juga bisa berarti sampling 

yang menentukan target kelompok tertentu. Ketika populasi 

yang diinginkan untuk penelitian ini adalah langka atau sangat 

sulit untuk ditemukan dan diajak untuk menyelesaikan studi, 

purposive sampling mungkin adalah satu-satunya pilihan.11 

2) Observasi 

                                                           
11 Diakses pada 18 maret 2014 dari www.scribd.com/purposive-sampling/. 

http://www.scribd.com/purposive-sampling/
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Observasi disini meliputi sosial setting, yang meliputi : 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang ada dalam situasi objek yang 

diteliti. 

5. Analisis Data 

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat, maka data-

data yang telah terkumpul akan peneliti olah dengan menggunakan : 

a. Metode Deskriptif Analisis 

Adalah metode yang digunakam dalam usaha mencari dan 

mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menfsirkan 

data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan 

teliti terhadap suatu obyek penelitian. Metode deskriptif adalah 

berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, 

baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang 

tumbuh, proses yang telah berlangsung dan berkembang. Dengan 

kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas 

dan akurat tentang material/fenomena yang diselidiki.12 

Data yang didapatkan dalam penelitian nantinya akan 

dianalisis secara tajam oleh peneliti dengan menggunakan perspektif 

hukum Islam, sehingga tidak terkesan bahwa hasil penelitian 

sekedarnya saja. 

                                                           
12 Udin Juhrodin, Model-model teknis analisis data penelitian kualitatif, diakses pada 05 

april 2014 dari http://atcontent.com/Publication/869668844195999av.text/-/Model-Model-Teknik-

Analisis-Data-Penelitian-Kualitatif 
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b. Metode komparatif 

Adalah membandingkan dua atau lebih pendapat yang ada 

dengan melihat argumentasinya. Misalnya membandingkan 

pemikiran seorang ahli dengan ahli lainnya dalam suatu bidang yang 

diteliti. Metode Komparasi juga dapat berarti membandingkan 

kesamaan dan perbedaan terhadap kasus, peristiwa, ataupun 

terhadap ide-ide yang berkaitan dengan suatu konsep yang dijadikan 

penelitian.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ibid 
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G. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini disusunlah 

sistematika penelitian skripsi sebagai berikut, sistematika ini terdiri dari 5 bab, 

sehingga mempermudah peneliti maupun pembaca untuk mengetahui uraian pada 

tiap bab. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat 

oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan batasan istilah serta batasan teori tentang Pacaran, 

Remaja Muslim, Pacaran menurut Islam. Kemudian dalam bab ini 

menjelaskan tentang batasan konsep yang berhubungan dengan Pacaran, 

Remaja Muslim dan Hukum Pacaran menurut Islam serta beberapa 

pandangan dari pihak yang Pro, Kontra dalam memandang Konsep dan 

Implementasi Pacaran dalam kalangan Remaja Muslim, serta menguraikan 

tentang rambu-rambu pergaulan remaja muslim. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan serta penjabaran dari hasil 

penelitian yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung terkait 

dengan pembahasan yang dibahas. 
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BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilaksanakan dan saran yang berisi saran untuk penelitian selanjutnya 

dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang diperoleh, kekurangan 

dan kelebihan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


