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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam diturunkan ke muka bumi tidak hanya menjadi pedoman hidup bagi 

umat Islam, melainkan ia diturunkan sebagai pelindung dan pedoman bagi seluruh 

umat. Diyakini bahwa agama Islam bukanlah pada ruang yang kosong, melainkan 

ia langsung berkumpul dan berinteraksi dengan budaya dimana agama Islam 

tersebut berkembang. 

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi 

penting dalam pandangan umat Islam. Sedemikian pentingnya hukum Islam 

dalam skema dokrinal Islam,sehingga seorang orientalis, joseph schactht, menilai 

bahwa“ mustahil memahami Islam  tanpa memahami hukum Islam”.1 

Salah satu bagian dari hukum Islam adalah hukum perkawinan. Perkawinan 

merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. 

Perkawinan merupakan perpaduan instink duniawi antara  laki-laki dan 

perempuan dimana bukan memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya 

perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki 

dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi 

                                                           

1 Abd Halim Barakatullah dkk, hokum islam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang,      

( Yogyakarta: pustaka pelajar,2006),  hlm 145. 
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rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. 

Sebagaimana firman Allah SWT : 

تِهَِۡۡوِمنۡ  ۡفِيۡۡۡۦ َءايََٰ ۡإِنَّ
َمة ًۚ ٗةَۡوَرح  َودَّ نَُكمۡمَّ َهاَۡوَجعََلۡبَي  ۡإِلَي  اْ ُكنُو  ٗجاۡل ِتَس  َوَٰ ۡأَز  ۡأَنفُِسُكم  ن  َۡخلََقۡلَُكمۡم ِ ٖمۡأَن  ٖتۡل ِقَو  ِلَكََۡل يََٰ

ذََٰ

٢١ۡۡيَتَفَكَُّروَنۡ

Artinya: dan diantara tand-tanda kemaha besarannya adalah bahwa dia 

menciptakan jodoh-jodohmu sendiri agar merasa tenang bersama mereka dan dia 

menciptakan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya didalam hal itu 

terdapat tanda-tanda kemaha besaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau 

berpikir (QS. ar-Rum:21).2 

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan 

maupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan 

perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk 

yang berkehormatan diantara makhluk tuhan lainnya.3 

Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), 

mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. 

Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. 

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan 

dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu 

mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.4  

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada 

kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup 

                                                           

2 Departemen agama R.I, al-Qur’an dan terjemah, PT.Bumi Restu, 1975, hlm  644. 
3 Sayuti Thalib, hokum kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press,2005),  hlm  63. 
4 Abdul manan, aneka permasalahan hokum perdata islam di Indonesia, ( Jakarta: kencana, 2006), 

hlm 1 
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bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan.Banyak didalam 

hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu tidak dapat 

diwujudkan. Kadangkala pihak istri tidak mampu menanggulangi kesulitan-

kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan 

berakhir dengan perceraian. 

Al-qur’an sebagai sumber hukum islam pertama, dalam banyak kesempatan 

selalu menyarankan agar suami-istri bergaul secara ma’ruf dan jangan 

menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran 

yang sangat memuncak diantara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik 

untuk tetap rukun dalam rumah tangga,tidak langsung membubarkan perkawinan 

mereka,tetapi hedaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan 

mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari 

keluarga pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil 

dilaksanakan, maka perceraian baru bisa dilakukan. 

Syari’at Islam menetapkan berbagai persyaratan untuk terlaksananya 

perceraian. Tujuannya adalah mejaga ikatan perkawinan sebagai hal suci, tidak 

boleh hancur berantakan hanya karena persoalan yang remeh, bukan karena 

terdesak keadaan memaksa. Diantara berbagai persyaratan itu ialah ketentuan 

waktu perceraian. Siapa yang hendak menceraikan istrinya bila tidak dapat 

dicegah, ia harus memilih waktu yang cocok dan sesuai dengan keadaan istri yang 

hendak dicerainya. 
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Memang tidak terdapat dalam Al-qur’an ayat-ayat yang menyuruh atau 

melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan 

beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur’an 

yang megatur thalak tetapi isinya hanya sekedar megatur bila thalak itu terjadi, 

meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. 

Menurut as-Sunnah, istri hanya boleh dicerai dalam keadaan thur (suci), 

tidak dalam keadaan haid dan sudah digauli, Firman Allah SWT artinya:  

تُُمۡۡٱلنَّبِيُّۡۡيََٰ أَيَُّها ُصواْۡۡٱلن َِسا ءَۡإِذَاَۡطلَّق  َۡوأَح  تِِهنَّ ِۡلِعدَّ قُوُهنَّ َفَطل ِ
ةَۡ  ِعدَّ  ١ۡۡ,,,,,ٱل 

Artinya: Hai Nabi,(katakannlah kepada orang-orang yang berimana) jika kalian 

berniat mencerai istri-istri kalian, hendaklah mereka kalian cerai pada waktu 

mereka dapat menghadapi iddahnya tanpa kesulitan (QS.at-Thalak:1).5 

Meskipun tidak ada ayat al-Qur’an yang menyuruh atau melarang 

melakukan thalak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun thalak itu 

termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti 

perceraian itu hukumnya makruh. 

Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam 

haditsnya dari ibnu Umar, menurut riwayat abu daud, ibnu majh dan disahkan 

oleh hakim. Sabda nabi:  

حدثناۡكثيرۡبنۡعبيدۡحدثناۡمحمدۡبنۡجالدۡعنۡمعرفۡبنۡواصلۡعنۡمحاربۡبنۡدثارۡعنۡابنۡعمرۡ

)رواهۡابوۡداود(أبغضۡالحاللۡعندۡأهللۡالطالقۡعنۡالنبيۡصلىۡهللاۡعليهۡوسلمۡقالۡ:ۡ  

                                                           

5 Ibid, hlm 945. 
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artinya “perbuatan halal yang paling dibenci allah adalah thalak”(HR,Abu 

Daud).6 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat 

saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang 

mucul dikalangan ummat Islam. Dengan demikian ummat Islam harus bisa 

menyikapi secara arif dan bijaksana dalam memberikan istimbath hukum terhadap 

permasalahan kontemporer yang terjadi dilingkungan sekitar. Sebagaimana tidak 

dapat dipungkiri lagi bahwa di era serba digital yang tidak mengenal batas ruang 

dan waktu, banyak permasalahn baru yang muncul sehingga membutuhkan 

penelaahan secara konfrehensif untuk memberi kepastian hukum Islam tanpa 

keluar dari koridor al-Qur’an dan as-Sunnah yang telah digariskan oleh Allah 

SWT. 

Dengan kemajuan teknologi komunikasi modern yang berkembang pesat 

pada saat ini, tidak menutup kemungkinan muncul alternative baru dalam 

pelaksanaan kontrak atau akad mu’amalah yang terjadi di kalangan ummat Islam 

akibat kemajuan teknologi yang telah berkembang.  

Salah satu jenis akad yang mungkin terkena dampak kemajuan teknologi 

komunikasi modern itu sendiri adalah masalah perceraian. Dimana isu perceraian 

lewat media komunikasi elektronik mulai merebak dibeberapa Negara Islam. 

Sehingga wacana ini mengundang pro dan kontra dari para cendikiawan. 

                                                           

6 Abu Daud, sunan abu daud, (Beirut: Daar al-Qutub,1996),  hlm 2178. 
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Sebagai mana dirilis oleh jabatan kemajuan  islam Malaysia (JAKIM) 

pada tanggal 5 maret 2004, bahwa mahkamah rendah syari’ah Gombak timur 

telah mengesahkan dan menthabitkan pasangan suami istri shamsuddin lathief dan 

azida fazlina abdul latief yang dikirim melalui pesan singkat (SMS).7 Hal ini 

didasarkan pada sidang muzakarah jawatan kuasa fatwa majelis kebangsaan bagi 

hal ihwal agama islam yang ke 55 kali pada 27 juli 2003 yang telah melalui 

penelitian secara mendalam, maka memberi pandangan mengenai hukum 

perceraian lewat pesan singkat (SMS) seperti berikut:8 

a. Talak dalam bentuk tulisan yang jelas dari suami yang ditujukan kepada 

isterinya secara khusus seperti melalui Faksimili,SMS, E-Mail, dan 

sebagainya merupakan talak jenis kinayah dan sah sekiranya disertai dengan 

niat. 

b. Semua perceraian perlu dikemukakan ke Mahkamah Syari’ah untuk 

manthabitkan talak tersebut. 

c. Talak yang dilakukan melalui alat komunikasi modern adalah kaedah 

perceraian yang tidak sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh syara’. 

Fatwa sebagaimana diutarakan sebelumnya, pada dasarnya telah memiliki 

tendensi hokum yang jelas dan benar dimana  dapat ditemukan kondep 

tersebut,baik di kitab ulama-ulama klasik maupun kitab-kitab ulama kontemporer 

perihal bab thalak bil kitabah (cerai melalui tulisan) yang dikategorikan talak 

                                                           

7  Http://www. syari’ah online.com/ news_index.php/id/5/perceraian-melalui-pesanan-ringkas-

menurut-jakim,html.  diakses 13 maret 2016. 
8 Ibid. 
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kinayah. Namun yang menjadi sorotan disini adalah apakah model perceraian 

seperti ini relevan dengan inti ajaran Islam sebagai upaya mengakhiri suatu relasi 

ikatan pernikahan yang telah dibangun oleh pasangan suami istri dengan harapan 

kelak terbentuk keluarga sakinah. 

Pengadilan di Kota Jeddah, Arab Saudi pada 2009 lalu mengabulkan 

permohoan cerai lewat pesan singkat (SMS) buat pertama kalinya. Koran the 

Telegraph melaporkan, April 2009 lalu, pria yang menceraikan istrinya itu sedang 

berada di Irak lalu mengirimkan sms kepada istrinya berisi talak tiga kali.9 

Seorang perempuan 21 tahun melaporkan suaminya kepada komisi 

perlindungan perempuan india, karena diceraikan hanya dengan aplikasi 

whatsapp.  

The India express melaporkan, wanita itu bercerita baru 10 hari menikah. 

Pesta dirumah belum sepenuhnya usai, suaminya langsung berangkat bekerja ke 

Dubai, kendati tak merasakan bulan madu, lelaki itu justru  mengirim pernyataan 

talak lewat pesan singkat di WA setibanya di Dubai.10  

Bupati garut Aceng HM Fikri pada tahun 2012 yang lalu menjadi buah bibir 

masyarakat indonesia setelah menikahi seorang gadis berusia 18 tahun yang 

                                                           

9 Http://www.waspada.co.id/ragam/lelaki-yang-ceraikan-istri-lewat-pesan-singkat/html, diakses 20 

maret 2016. 

10 Ibid.  

http://www.waspada.co.id/ragam/lelaki-yang-ceraikan-istri-lewat-pesan-singkat/html
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bernama Fani oktara, lalu menceraikannya empat hari kemudian. Aceng 

menceraikannya melalui pesan singkat.11 

Pernyataan cerai bupati garut Aceng HM Fikri melalui pesan singkat atau 

sms ternyata bukan hanya kepada fani oktara mantan istrinya asal limbangan, 

garut. Hal yang sama juga dilakukan kepada mantan istri siri lainnya, Shinta 

larasati 22 tahun asal karawang. Perbedaannya adalah usia pernikahan aceng 

dengan shinta bertahan hanya dua bulan. Sedang pernikahannya dengan fani 

hanya bertahan 4 hari.12 

Kasus ini menjadi pemberitaan dibeberapa negara antara lain di harian 

Amerika, Kanada dan Inggris. Salah satu media terbesar di Inggris, The 

Guardian,memberitakan kasus ini dengan judul besar "Indonesians protest over 

Garut chief's text-message divorce".Kantor berita pemerintah Inggris (BBC) 

memberitakan dengan judul "Outrage after Indonesian official divorcesteenage 

bride". Di Amerika Serikat, kasus ini diberitakan antara lain oleh Huffington Post. 

Ustad Aswan atau lebih dikenal sebagai kakak dari almarhum ustad Jefri 

Albuckhori (Uje) ini mentalak jamaah pengajiannya berinisial RP yang 

dinikahinya secara siri. Ustad Aswan ketika menikahi RP telah memiliki istri. 

                                                           

11 Http://www.nasional.kompas.com/read/2012/12/06/17172888/bupati-garut-ceraikan-istri-lewat-

sms/html, diakses 27 ferbruari 2016. 
12 Ibid. 

http://www.nasional.kompas.com/read/2012/12/06/17172888/bupati-garut-ceraikan-istri-lewat-sms/html
http://www.nasional.kompas.com/read/2012/12/06/17172888/bupati-garut-ceraikan-istri-lewat-sms/html
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Hingga akhirnya ia menceraikan RP pada april 2014 lalu melalui pesan singkat 

BBM.13 

Mengomentari tentang perceraian melaui BBM, Ustad anwar sanusi 

menganggap hal tersebut tidak lazim dan harus di ulang kembali. “agama islam 

hadir untuk memuliakan manusia.Karenaitu saat  kita menikahi seseorang dengan 

baik-baik, maka menceraikannyapun harus dengan baik-baik juga”. 

Dari kasus bupati garut dan beberapa kasus tersebut, maka muncul niat saya 

untuk mengetahui lebih dalam tentang  keabsahan talak yang dijatuhkan suami 

kepada istrinya melalui media komunikasi modern.  

Maka oleh karenya penulis sangat tertarik untuk meneliti, sehingga nantinya 

ditemukan satu jalan keluar dan memberikan pemahaman yang lebih bagi 

masyarakat tentang akibat hukum yang akan terjadi pada kasus seperti ini. Maka 

penelitian ini penulis memberi judul:“Analisis Terhadap Fatwa Ulama 

Kontemporer Tentang Hukum Menceraikan Istri Melalui Media Komunikasi 

Elektronik” 

 

 

 

                                                           

13 Http://www.kabarmaya.co.id/8291/ustad-aswan-ceraikan-istri-lewat-bbm/html,  diakses 11 

maret 2016. 

http://www.kabarmaya.co.id/8291/ustad-aswan-ceraikan-istri-lewat-bbm/html
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan berbagai persoalan di atas yang telah penulis ungkapkan pada 

bagian latar belakang, maka dapat di rumuskan beberapa pokok permasalahan 

dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana hukum menceraikan istri melalui media komunikasi elektronik 

menurut fatwa para Ulama kontemporer ? 

2. Bagaimana metode istimbath para Ulama kontemporer mengenai fatwa 

terhadap masalah hokum menceraikan istri melalui media komunikasi 

elektronik ? 

 

C. Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hukum menceraikan istri dengan media komunikasi elektronik 

berdasarkan fatwa para Ulama. 

2. Mengetahui metode istimbath hukum yang digunakan para ulama dalam 

memberikan ketentuan hukum terhadap masalah menceraikan istri melalui 

media komunikasi elektronik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesungguhnya dengan adanya  tujuan yang ingin di capai dalam sebuah 

penelitian, maka tentunya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak antara lain: 

1. Manfa’at teoritis 

a. Sebagai bahan studi lanjut, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama dapat menambah khazanah pemikiran tentang 

perkara perceraian. 

b. Untuk di jadikan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

c. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi 

pengembangan hukum perceraian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi jurusan syrai’ah, hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan 

kontribusi positif bagi pengembangan jurusan syari’ah kedepan, dan 

menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi,misi,dan tujuan jurusan 

syari’ah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan rujukan dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi semua pihak, khususnya mayarakat awam dalam 

menyikapi masalah perceraian. 

c. Bagi penulis pribadi sebagai aplikasi keilmuan yang selama ini di peroleh 

dalam sumbangsih pemikiran. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah 

pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka 

perlu dibuat penjelasan  terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu : 

a. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu pereistiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.14 

b. Fatwa 

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu 

masalah yang berkaitan  dengan hokum islam. Fatwa sendiri dalam bahasa 

arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang 

dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi  yang diambil oleh 

sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh 

seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap 

pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti).15  

c. Perceraian (thalak) 

Perceraian dalam bahasa Indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti 

pisah,16 yang mendapat awalan per dan akhiran an yang mempunyai fungsi 

                                                           

14 http://www.kbbi.web.id/analisis-html, diakses 11 april 2016. 
15 http://www.wikipedia.org/wiki/fatwa diakses 11 april 2016. 
16 WJS.Poerwadarminta, kamus umum bahasa Indonesia (Jakarta : balai pustaka,1954), hlm 200. 

http://www.kbbi.web.id/analisis-html
http://www.wikipedia.org/wiki/fatwa
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sebagai pembentuk kata benda abtraks. Kemudian menjadi satu kata 

perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.17  

Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan talak atau 

furqah.18 Talak berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. 

Furqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul, kemudian digunakan istilah 

oleh ahli fiqh yang berate perceraian antara suami dan istri.19 

d. Media elektronik 

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energy 

elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini 

merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak),yang meskipun 

sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk 

diakses oleh pengguna akhir.20  

 

e. Komunikasi  

Komunikasi mengandung makna bersama-sama (common). Istilah 

komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu 

communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya 

communis, yang bermakna umum atau bersama-sama.21 

 

 

                                                           

17 Gorys keraf, tata bahasa indoonesia, (Jakarta : Nusa indah, 1982), hlm 115. 
18 Ahmad Warson Munawir, kamus al-Munawwir,( Surabaya:pustaka progressif,1997), hlm 1051. 
19 Kamal mukhtar, asas-asas hokum islam tentang perkawinan, (Jakarta: bulan bintang,  1974), 

hlm 156 
20 Http://www.wikipedia.com/definisi-media-elektronik/html,  diakses 10 maret 2016. 
21 Wiryanto, pengantar ilmu komunikasi, (Jakarta:grasindo,2004), hlm 5 

http://www.wikipedia.com/definisi-media-elektronik/html
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f. Ulama  

Kata ulama berasal dari bahasa arab (‘ulama) jamak dari mufrad (‘alim) 

yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengaetahuan. Kata 

(‘alim) adalah isim fa’il dari fi’il (‘alima) yang berarti ia telah berilmu. 

Sedangkan kata (‘ulama) berarti orang-orang berilmu.22  

g. Kontemporer 

Kontemporer adalah era masa kini, zaman sekarang,atau yang bersifat 

kekinian, kontemporer lahir dari modernitas sehingga istilah modern dan 

kontemporer  merujuk pada dua era, keduanya tidak memiliki penggalan 

waktu yang pasti. Adapun batasan pemikiran kontemporer terutama didunia 

arab dimulai pada tahun 1967, yakni sejak kekalahan dunia arab oleh 

Israel.23 

h. Hukum islam   

Hukum Islam adalah hukum yang di interprestasikan dan dilaksanakan oleh 

para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan huku-

hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum islam melalui metode Qiyas 

dan metode ijtihad lainnya.24 

 

 

 

                                                           

22 Mahmud yunus,  kamus  arab-indonesia,(jakarta: Mahmud yunus wa Dzurriyah,1973), hlm 278. 
23 Abdul mustaqim, epistemology tafsir kontemporer, (Yogyakarta:2012), hlm 10. 
24 Zainuddin ali, pengantar ilmu hokum islam di Indonesia (Jakarta: sinargrafika, 2006) ,hlm 26. 
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F. Metodelogi Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasan dan

untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan 

permasalahan pada judul, maka penulis mengumpulkan dalam suatu daftar yang 

mempergunakan perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang 

terkumpul. Adapun perangkat-perangkat metodologi yang dimaksud ialah: 

a) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Lexy J.Moleong

yang mengutip pendapat Bogdan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.25 

Sesuai dengan definisi diatas, Krik dan Miller mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya. 

Penelitian ini adalah penelitian studi teks atau studi pustaka. Studi teks 

menurut Noeng Muhadjir mencakup: pertama, telaah teoritik suatu disiplin ilmu 

yang perlu dilanjutkan secara empirik untuk memperoleh kebenaran secara 

empirik pula. Kedua, studi yang berupaya mempelajari seluruh obyek penelitian 

25 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002),

hlm 157 
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secara filosofis atau teoritik dan terkait dengan validitas. Ketiga, studi yang 

berupaya mempelajari teoritik linguistic. Keempat, adalah studi karya sastra.26 

Adapun penelitian ini lebih dekat dengan jenis studi pustaka yang pertama 

dimana studi ini berusaha menela’ah tentang keabsahan talak yang dijatuhkan 

melalui alat-alat komunikasi modern. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), 

dimana data-data yang dipakai adalah data pustakaan dan bukan diperoleh dari 

lapangan.Kemudian juga dikolaborasikan dengan jenis penelitian dokumen 

(documentary research). Metode penelitian yang akan dikembangkan ini disebut 

sebagai metode analitis kritis. Metode penelitian ini merupakan pengembangan 

dari metode deskriptif, yakni metode yang mendeskripsikan  gagasan manusia 

tanpa suatu analisis yang bersifat kritis. Berikut adalah data data. 

 

b) Sumber data 

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh,27 Karena dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka sumber data 

diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri 

dari sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber primer : Fatwa-Fatwa ulama kontemporer tentang hokum 

menceraikan istri melalui media komunikasi elektronik. 

                                                           

26 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 72. 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Jakarta: Bina Aksara,2002), 

hlm. 102. 
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Sumber sekunder : sumber pendukung dari sumber utama, yaitu buku-buku, 

majalah, dan artikel-artikel. 

 

c) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis,terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat,teoriteori,dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

masalah Penelitian.28 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik dokumenter. Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, dan termasuk buku-buku tentangpendapat, 

teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data 

yang utama. 

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (library 

research). Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi didalamnya seperti 

buku-buku dan skripsi-skripsi, tesis yang ada relevansinya dengan judul skripsi 

ini. 

d) Metode Analisis Data 

                                                           

28 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm 181. 
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Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.  

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis 

untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis data sebagai 

berikut: 

a. Metode Analisis Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun 

suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.29 Pendapat 

analisis data deskriptif tersebut adalah data yang kumpulkan berupa kata-kata 

dan gambar bukan dalam bentuk angkaangka, hal ini disebabkan oleh adanya 

penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan 

kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.30 Dengan 

demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut. 

b.  Content Analysis atau Analisis Isi. Menurut Weber, Content Analysis adalah 

metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik 

kesimpulan yang shoheh dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa 

Content Analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan 

                                                           

29 Winarno Surachman . Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik (Bandung:Tarsita, 

1990), hlm, 139. 
30 Lexy J. Moleong, op cit, hlm  161. 
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dilakukan secara objektif dan sistematis.31 Kajian ini di samping itu dengan 

cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain 

dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya 

maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran 

sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok 

masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh 

dikatagorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang 

dikemukakan oleh NoengMuhajir tentang Content Analysis yaitu, objektif, 

sistematis, dan general.32 

c.  Analisis Kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah 

subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya 

kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang 

diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu, keberpihakan peneliti dan posisi 

peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/ data 

ditafsirkan.33 Paradigma kritis lebih kepada penafsiran karena dengan 

penafsiran kita dapatkan dunia dalam, masuk menyelami dalam teks, dan 

menyikapi makna yang ada di baliknya.34 

Lebih lanjut dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

analitis kritis. Sebuah metode yang merupakan pengembangan dari metode 

deskriptif, yaitu metode yang mendekripsikan gagasan manusia dengan suatu 

                                                           

31 Ibid, hlm 163 
32 Noeng Muhajir, op cit, hlm 69 
33 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm 

59. 
34 Ibid, hlm 61. 
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analisis yang bersifat kritis. Dengan tujuan mengkaji gagasan primer mengenai 

suatu ruang lingkup  permasalahan yang dipercaya oleh gagasan sekunder yang 

relevan.35 

Fokus metode ini adalah mendikripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan 

primer yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam 

upaya melakukan studi berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan 

model.36  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pemaparan skripsi ini ditampilkan menjadi lima bab. Bab pertama, 

pendahulan yang mengurai latar belakang yang  menjadi tendensi pemilihan 

tentang respon para ulama kontemporer terhadap  masalah cerai lewat media 

elektronik. Pada bagian ini ditegaskan batasan dan ruang lingkup permaslahan 

sehingga diketahui rumusan masalahnya.tujauan dan manfaat disertakan dalam 

bab ini agar dapat dilihat maksud dan tujuan bagi khazanah perkembangan hokum 

islam. Selain itu pada bab ini juga terdapat penegasan istilah, metodelogi 

penelitian. Unsur bagian akhir dari bab ini mengulas sistematika pembahasan agar 

dapat diketahui tema-tema yang akan diangkat. 

                                                           

35 Jujun S. Suria Sumantri, penelitian ilmiah, kefilsafatan, dan keagamaan:mencari paradigma 

kebersamaan, dalam Harun Nasution, et al, tradisi baru penelitian agama islam tinjauan antar  

disiplin ilmu, (Bandung : penerbit Nuansa pusjarlit, 1998) hlm 44-47 

36 Ibid 
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Bab kedua, memaparkan tentang hakikat hukum islam perihal perceraian. 

Pada bab ini membahas beberapa kajian yang terdiri atas definisi dan dasar hokum 

cerai untuk mengetahui landasan ajaran tentang cerai. Selanjutnya dibahas pula 

konsep cerai yang benar  dalam islam agar tercipta keharmonisan sesama ummat 

islam. 

Bab ketiga, berisi tentang analisa data  yang diperoleh penyusun dari 

beberapa sumber primer dan sumber sekunder. Analisa data, yaitu berupa fatwa-

fatwa ulama masa kini yang menyinggung perihal masalah tentang hokum 

menceraikan istri menggunakan alat-alat komunikasi elektronik. Sehingga dari 

analisa tersebut dapat diketemukan ketentuan dan istimbath hokum mengenai 

cerai lewat media elektronik. 

Kemudian pada bab keempat, penyusun sampaikan kesimpulan-

kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui 

berbagai pertimbangan yang penyusun anggap perlu. Pada bagian akhir 

dilengkapai daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 




