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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan

mengemukakan kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Media Sosial Dan

Permasalahan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi

Kasus di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)” adalah sebagai

berikut:

1. Media sosial masuk kedalam kehidupan manusia melalui

perkembangan alat komunikasi gadjed. Dalam gadjed seseorang dapat

mengoperasikan media sosial dengan sangat leluasa. Bahkan untuk

orang yang ingin menyalahgunakan fitur dari gadjed yang dimilikinya

dirasa sangat mudah dan efisien karena gadjed sekarang sangat

mendukung untuk digunakan dalam mengakses jejaring sosial. Bahkan

ada gadjed yang dapat digunakan untuk menciptakan virus untuk

merusak alat-alat komunikasi lainnya.

2. Penyalahgunaan Media Sosial di kehidupan rumah tangga mampu

berdampak pada rusaknya suatu pernikahan karena dapat memicu

terjadinya tindak perselingkuhan dan penghianatan cinta terhadap

pasangan. Oleh karena itu bagi pengguna media sosial kususnya untuk

yang sudah menikah tentu harus selalu bijaksana dalam menggunakan

kemudahan yang tersedia dalam media sosial.
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3. Islam juga telah menghukumi bahwa dosa besar bagi orang yang

melakukan takhib atau berusaha untuk memisahkan seorang pasangan

suami istri melalui cara apapun termasuk dengan perantara Media

Sosial.

B. Saran

1. Kepada masyarakat di Kecamatan Besuki

Sebaiknya lebih menggunakan Media Sosial dengan lebih bijaksana

dan sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai menyalahgunakan Media

Sosial sehingga dapat memperburuk moral serta akhlaqul karimah di

masyarakat. Pendidikan tentang efek baik buruk dari media sosial

dapat dimulai dari mendidik anak-anak sehingga dapat lebih

menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperoleh ilmu yang

bermanfaat.

2. Kepada pasangan suami istri di Kecamatan Besuki

Sebaiknya komunikasi antar pasangan semakin diperbaiki, alangkah

baiknya tidak ada jarak diantara pasangan sehingga dapat menciptakan

sebuah keharmonisan serta semakin memperbesar kemesraan di antara

suami dan istri.

3. Kepada pasangan yang bercerai akibat media sosial

Sebaiknya dalam memilih pasangan hidup selanjutnya haruslah saling

mengenal dan saling mencintai terlebih dahulu, jangan hanya karena
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kesenangan ketika memandang lawan jenis sehingga membutakan

dalam memilih pasangan yang baik dan setia.

4. Kepada peneliti

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat melakukan penelitian

yang lebih medalam mengenai penggunaan serta penyalahgunaan

Media Sosial dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.


