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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Betapa hebatnya zaman sekarang, dimana akses pengetahuan, mencari ilmu, 

data, serta tren dunia hanya dengan menggunakan ketikan jari saja bisa mendapatkan 

apa yang kita butuhkan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di zaman yang 

serba modern, bagi kaum urban, adalah masa yang sangat penting bagi mereka. 

Kebutuhan akan media sosial sangat penting hingga tak terpisahkan dari kehidupan.  

Tak dapat dipungkiri hal tersebut benar adanya. Apa yang kita butuhkan semua 

ada dalam satu genggaman. Tak selamanya menggunakan sosial media berdampak 

positif bagi kehidupan. “Kids zaman now” adalah sebutan bagi mereka anak-anak 

generasi milenial yang hidup dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup yang tidak 

terpisahkan darinya.  

Media sosial merupakan bagian dari dunia virtual yang keberadaan nya abstrak 

tetapi remaja zaman sekarang sangat menggandrungi media sosial. Mereka berlomba-

lomba dalam hal mencari kesenangan dan kefanaan dalam media sosial. Karena mereka 

terlalu terpaku akan adanya media sosial, membuat kehidupan anak generasi milenial 

bukannya mempersiapkan diri untuk dapat bersaing satu sama lainnya, malah mereka 

lebih senang dan lebih mempersiapkan diri untuk tampil didepan kamera dan 
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mengkoneksikan kehidupan mereka ke dalam dunia virtual, mengekspos seluruh 

kehidupan mereka dalam dunia virtual tersebut yang penulis sebut dengan “dunia 

kegita”.  

Soren Kierkeegard meramalkan “di masa yang akan datang manusia akan 

terbawa dalam opini public yang menjadikan mereka kekuatan yang sangat berbahaya 

karena mereka bersatu dan menjadi opini umum yang disepakati bersama”.1 Seorang 

tokoh filsafat yang hidup di pertengahan abad 18, telah memprediksi kehidupan yang 

akan datang (artinya zaman modern), bahwasannya dunia akan tergiring oleh opini 

yang kuat yang mempengaruhi kebanyakan manusia. Hal ini menunjukan kabar berita, 

tren kehidupan, atau berbagai macam hal yang tersebar melalui surat kabar pada zaman 

dahulu hingga sekarang dan beralih ke ranah dunia ketiga yaitu virtual akan sangat 

menjadi kekuatan yang menakutkan, karena penyebarannya yang aktif juga massif. 

Pengaruhnya sangat kuat terhadap setiap individu yang memiliki akses terhadap 

media virtual. Yang kemudian membuat santri zaman sekarang lebih senang untuk 

berkomunikasi dengan gadget nya dari pada dengan lingkungan sekitarnya. Dalam hal 

ini moral yang menjadi panutan mereka sebagai dasar bagi akhlak mereka akhirnya 

terkesampingkan, mengapa demikian? Ada kalanya mereka kehilangan kesadaran 

dalam mengekspresikan diri ketika berada didunia nyata maupun didunia virtual. Santri 

zaman sekarang berbeda dengan zaman yang lalu, mereka cenderung lebih berinteraksi 

dengan dunia virtual, mereka larut didunia yang membawa mereka mempunyai dua 

                                                             
1 Fuad Hasan, Berkenalan dengan Eksistensialisme, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1992),hlm 28. 
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kepribadian dan hasilnya kontrol moral mereka seakan-akan terombang-ambing dalam 

ketidakpastian.  

Hari ini, pengaruh media virtual bila kontrol diri terhadap dunia tersebut 

mengurang maka mereka akan menjadi “orang yang terangsingkan”, bukankah seorang 

santri cakap dalam hal mengenai kontrol diri? Mereka mempelajari agama dalam 

keseharian mereka tetapi mereka pun luput dalam dunia virtual dimasa sekarang ini, 

mengapa demikian?. Seolah-olah santri lebih asyik dalam kemajuan perkembangan 

teknologi tanpa mengkhawatirkan apa yang dapat terjadi kepada mereka nantinya. 

Banyak fakta yang terjadi didunia saat ini dimana dunia virtual sangat mengkontrol 

sikap, gaya hidup, tren dunia saat ini, bagaimana tidak banyak kejadian dimana seorang 

siswa atau santri hanya karena ingin terkenal mereka melakukan segala cara untuk 

menjadi terkenal atau “viral”. 

Mereka berani melawan kepada guru, pihak penegak hukum, hingga orang tua 

mereka, ini yang harus diteliti mengapa hingga demikian, bukankah penerapan tentang 

moralitas, adab, dan akhlak diterapkan dimana-mana, mengapa hal ini dapat terjadi, 

terlebih fokus peneliti saat ini terhadap santri, walaupun mereka merasa baik-baik saja, 

hal tersebut menjadi sebuah bahan penelitian yang menarik baik peneliti. Mengapa 

santri yang selalu belajar agama ketika mereka telah berinteraksi dengan dunia virtual, 

mereka kehilangan kesadaran terhadap moral mereka, meskipun tidak semuanya 

seperti itu tetap saja adanya kehilangan kontrol kesadaran moral menjadi hal yang 

mendasar bagi seorang santri. Peneliti merasa ini sebuah masalah yang harus dicari 
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solusi dan akar masalah nya. Sehingga nantinya kita mengetahui mengapa santri zaman 

sekarang menjadi demikian. Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kesadaran 

moral. 

Media virtual bukan hanya sekedar pengantar untuk individu menyebar kabar 

dan hal lainnya. Tapi juga sebagai dunia yang abstrak tetapi nyata yang bisa 

tergambarkan, pengaruhnya menyebar luas hampir diseluruh penjuru dunia. 

Menjadikan media virtual alat yang paling dibutuhkan bagi banyak orang. Orang dapat 

mengekspresikan diri mereka dalam dunia ketiga ini.  

Dalam dunia virtual, pengguna akan menemukan struktur kode yang disebut 

dengan binary code yakni struktur dasar computer yang terdiri dari unit-unit dasar 

informasi. Yang menghasilkan struktur kodifikasi angka contoh nya : benar/salah, 

on/off, hitam/putih, atas/bawah, luar/dalam. Maka dunia ketiga ini mengkontruksi 

apapun menggunakan bit sebagai “material” dasarnya.2 Maka terlihat bahwa keadan 

dunia ketiga yang hanya memberikan pilihan tetapi terasa bagai dunia yang nyata yang 

bisa mengekspresikan segala yang kita inginkan, walaupun dibatasi dalam tingkat 

tertentu, ada aturan yang mengkontrol kegiatan mengekspresikan diri dalam dunia 

ketiga ini. Dunia ketiga yang berdasar sebagai mesin bukan hanya sebagai alat tapi, 

diproyeksikan sebagai mesin yang cerdas yang komplek dapat menjalakan algoritmat 

                                                             
2 Yasraf A. Piliang, “Digital dan Multiplikasi perbedaan”, Seminar Nasional Filsafat, Gedung 

Pasca Sarjana Filsafat Universitas Parahyangan (UNPAR), 9 Desember 2017. 
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yang memecahkan problem keputusan (Alan Turing ; 1936).3 Bertujuan awal untuk 

dapat membantu manusia dalam mengambil kesimpulan yang tidak dapat manusia 

putuskan. Tetapi dalam kenyataannya, manusia seolah diatur dan diputuskan oleh 

media virtual tanpa filter untuk bicara di dunia virtual.  

Dalam perkembangannya kehidupan di era modern yang serba instan ini, dunia 

virtual menjadi salah satu bagian yang tak bisa terhindarkan lagi. Dunia ini tanpa batas 

usia, siapapun dapat menggunakan nya, anak pesantren yang beragam macam nya, 

mulai  dari pesantren salafi, pesantren modern, sekolah plus pendidikan keagamaan, 

juga sekolah-sekolah umum, semua nya telah terjangkit dan masuk dalam kehidupan 

dunia virtual. Mereka dengan bebas mengekspresikan diri mereka, menyuarakan 

dirinya kepada dunia luas dengan menggunakan keberadaan dunia virtual. Kurang nya 

pengawasan dari orang tua membuat mereka tanpa batasan, mengomentari dan 

membuat sesuatu yang menarik perhatian orang lain hingga akhir nya menjadi tingkah 

laku yang menyimpang bagi sebagian orang. 

Dunia virtual seakan-akan mengesampingkan mana yang benar dan mana yang 

tidak benar, menggiring opini publik untuk mengikuti kemauan siapa yang berkuasa 

atas mereka. Kebanyakan dari santri pesantren yang sekolah nya bukan asrama, santri 

menggunakan smartphone dikesehariannya. Dengan keberadaan media virtual ini 

mereka terbantu juga berkurangnya kesadaran moralitas yang tentu mereka telah 

                                                             
3Stephanus Djunatan dan Lydia Mutiara Dewi, “Kultur Digital dan Implikasinya untuk 

Kemanusiaan” Seminar Nasional Filsafat, Gedung Pasca Sarjana Filsafat UNPAR Bandung, 09 

Desember 2017.  
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pelajari. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan cara mengekspresikan diri 

mereka di dunia nyata melainkan mereka lebih menikmati virtual. 

Moralitas yang juga dipahami oleh mereka sebagai aqidah tetapi mereka 

cenderung mengesampingkan hal tersebut. Menurut Prof Fuad Hasan, hal yang 

dilakukan oleh anak usia remaja yang menyimpang tergolong kedalam kenakalan masa 

remaja, bentuk aktivitas sekelompok remaja atau individu yang tidak sesuai dengan 

nilai dan norma.4 Seperti peristiwa sepasang remaja SMP beradegan mesum di warung 

internet, sontak membuat geger warga Kota Tasikmalaya. Ketika kaum Muslim tengah 

melaksanakan shalat Jumat, dari pojok sekat-sekat berukuran 2 kali 2 meter, sepasang 

insan muda yang bukan muhrim melakukan kegiatan tak senonoh. Lebih 

memprihatinkan lagi mereka melakukannya sambil menyaksikan film porno dari 

sebuah situs internet.5   

Pada dasarnya moralitas terdapat dalam ranah etika yang tidak dapat 

terpisahkan, bukan atas dasar benar dan salah, akan tetapi dengan adanya etika manusia 

diatur agar tidak melewati koridor yang ada dalam kehidupan. Moralitas mendasarkan 

kepada kesadaran manusia dalam mengatur tingkah laku nya terhadap orang lain dan 

lingkungan nya. dalam dunia virtual ini masih banyak manusia yang mengesampingkan 

                                                             
4diambil dari artikel siswa materi, http://www.siswamaster.com/2017/02/contoh-penyakit-

sosial-akibat-penyimpangan-sosial.html , pada hari kamis, 1 Februari 2018, pukul 11.24 WIB. 
5Ditulis oleh Teten Rustandi, artikel kompasiana,  

http://www.kompasiana.com/tetenrustandi/agama-taat-internet-sehat.html , pada hari kamis, 1 Februari 

2018, pukul 12:03 WIB. 

http://www.siswamaster.com/2017/02/contoh-penyakit-sosial-akibat-penyimpangan-sosial.html
http://www.siswamaster.com/2017/02/contoh-penyakit-sosial-akibat-penyimpangan-sosial.html
http://www.kompasiana.com/tetenrustandi/agama-taat-internet-sehat.html
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tingkah laku dan kecenderungan melakukan hal yang dianggap tidak beretika dan tidak 

bermoral atau immoral.  

Immoral berarti bertolak belakang dengan moral yang baik, immoral dapat 

diartikan sebagai tingkah laku yang tidak etis yang dilakukan seseorang.6 Dalam hal 

ini banyak orang dengan sadar dan berani menampilkan sisi immoral dan 

menyebarluaskan nya kepada netizen,7 karena mereka ingin dikenal oleh berjuta-juta 

orang yang menggunakan internet. Tak hanya disitu moralitas seakan sirna dalam dunia 

virtual, apa yang seharusnya tidak untuk dicontoh malah sebalik nya. remaja zaman 

sekarang lebih menyukai apa yang mereka lakukan dalam dunia virtual dan 

menyebarkannya agar terkenal.  

Berkaitan dengan pemaparan diatas, siswa dan siswi Pesantren Persatuan Islam 

84 Ciganitri termasuk bagian dari dunia virtual yang tidak terpisahkan karena mereka 

sebagai pengguna internet yang aktif. Dengan demikian penelitian yang berjudul “ 

KESADARAN MORALITAS SANTRI DALAM DUNIA VIRTUAL (Studi 

Kasus  Terhadap Santri Pesantren Persatuan Islam 84 Ciganitri Tingkat 

Tsnawiyah dan Aliyah)” dirasa penting untuk menganalisis kesadaran moralitas 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

  

                                                             
6K Bertens , Etika, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan 11, 1993) hlm 8.  
7Netizen  adalah pengguna internet, atau juga disebut sebagai penghuni yang aktif terlibat di 

komunitas online di internet.  
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai tingkah laku dan kebiasaan tersebut, 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Terdapat fenomena hilangnya 

kontrol kesadaran etik dan moral keagamaan santri Pesantren Persatuan Islam 84 

Ciganitri dalam mengekpresikan diri dan pemikirannya dimedia Virtual”.   

Untuk membatasi masalah dan arahan dalam penelitian, peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:  

1. Apakah santri Pesantren Persatuan Islam 84 Ciganitri memahami konsep 

moralitas dalam dunia virtual? 

2. Apa penyebab hilangnya kesadaran moralitas santri dalam dunia Virtual ? 

3. Bagaimana dampak dunia Virtual terhadap moralitas santri Pesantren Persatuan 

Islam 84 Ciganitri? 

C. Tujuan Penelitian  

 

1. Untuk mengetahui sejauh mana santri Pesantren Persatuan Islam 84 Cigantri 

memahami kesadaran moralitas didunia virtual dan dunia nyata. 

2. Untuk menganalisis kesadaran moralitas santri didunia virtual dan dunia nyata. 

3. Untuk memberikan pandangan dan pemahaman kepada santri Pesantren 

Persatuan Islam 84 Ciganitri tentang kesadaran moralitas yang mereka tidak 

sadari didunia virtual dan nyata. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama dari Jurusan Aqidah dan Filsafat 

Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

2. Ikut berkontribusi dalam kajian pemikiran filsafat terutama di Jurusan Aqidah 

dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung terkait hilangnya kontrol 

kesadaran moralitas di dunia virtual dan realitas nyata di abad 21 ini. 

E. Tinjauan Pustaka 

 

Sudah banyak sekali skripsi, desertasi ataupun jurnal dan artikel ilmiah yang 

membahas tentang moralitas dan virtual. Meskipun telah banyak yang meneliti, tetapi 

penelitian mengenai kesadaran moralitas di dunia virtual dan nyata masih belum 

dilakukan. Beberapa tulisan mengenai masalah moral dan virtual agar terlihat 

perbedaan dan kelebihan dari penelitian yang penulis lakukan. 

1. Skripsi dengan judul Kesadaran Realitas Pengguna Realitas Virtual, ditulis oleh 

Nengsih Komalasari, jurusan Aqidah Filsafat, fakultas Ushuluddin, UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung 2017, penelitian ini memaparkan terdapat dua kategori 

kesadaran realitas. Pertama, kesadaran secara umum, yang diukur dengan 1) 

indera, 2) pikiran, dan 3) penilaian, penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa 

dan menemikan sebagian mahasiswa telah sampai pada tingkat kesadaran. Pada 

untuk tubuh mahasiswa belum sampai pada tingkatan kesadaran, disebabkan 
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oleh pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari realitas virtual terhadap 

biologis dan psikis. Kedua, kesadaran murni, yang diukur dengan 1) 

kedamaian, 2) kebahagiaan, 3) kebebasan dari rasa takut, dan 4) kejernihan 

berfikir, mahasiswa yang menjadi objek peneliti cenderung belin sampai pada 

tingkat kesadaran murni. Tetapi pada tingkatan jati diri sejati, mereka hampir 

sampai pada kesadaran murni. Penelitian ini memberikan gambaran pengguna 

realitas virtual, bahwa kesadaran sejati tidak dapat tercapai bila hanya 

mengandalkan unsur virtual saja, tetapi realitas virtual adalah salah satu dunia 

yang dapat membantu untuk menemukan kesadaran murni untuk menemukan 

jati diri mahasiswa. Menjadikan kesadaran murni dasar untuk kita 

mengendalikan diri kita dalam menggunakan realitas virtual.  

2. Skripsi dengan judul Konsep Moral menurut Murthadha Muthakhari, ditulis 

oleh Teguh Sanjaya, jurusan Aqidah Filsafat, fakultas Ushuluddin, UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung8, konsep moral yang Muthahhari sampaikan adalah 

kritikan bagi bangsa barat yang mengedepankan egoisme dan cenderung tidak 

memandang baik atau buruk tindakan tersebut. Dasar dari pemikiran 

Muthahhari tentang moral merujuk bahwa basis ontologi moral adalah moral 

illahi. Relevansinya dengan era globalisasi, menurutnya, Islam sebagai sebuah 

pandangan hidup manusia, bukan hanya sebagai pemikiran saja, tetapi aplikasi 

yang di dalam nya menawarkan solusi-solusi untuk kebaikan manusia. 

                                                             
8 Teguh Sanjaya, Skripsi : Konsep Moral Menurut Murthadha Muthhari, (Bandung: 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2007). 
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Pemikiran Murthahhari lebih bersifat intuisi dalam menanggapi berbagai 

macam persoalan dalam mengkritik berbagai pandangan Barat dengan 

mensucikan kembali melalui, Alquran, tradisi Sunnah tertentu yang otentik dari 

Sunnah Nabi serta intelek manusia yang begitu direkomendasikan oleh Alquran 

dan Sunnah. Mengedepankan moral yang telah dipaparkan dalam Alquran dan 

prilaku Sunnah Nabi adalah yang utama dan paling baik karena yang tekandung 

di dalam nya akan selalu memberikan yang terbaik bagi tindakan dan prilaku 

manusia dalam menjalani kehidupannya. 

3. Skripsi dengan judul Konsep Etika Sosial Hamka, ditulis oleh Ahmad 

Sirayudin, jurusan Filsafat Agama, fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian nya bertujuan untuk mengetahui 

dan menelaah pemikiran tokoh yang diteliti, yaitu pemikiran etika sosial 

Hamka, ia peneliti memaparkan, bahwa dalam etika sosial Hamka dapat dibagi 

menjadi dua diantaranya : Konsep etika secara teoritis dan konsep etika secara 

praktis. Etika Hamka secara teoritis menjelaskan bangunan konsep yang 

dimulai dari struktur eksistensial manusia, karena konsep etika manusia 

berawal dari diri manusia itu sendiri. Karena bagi Hamka manusia yang 

merdeka adalah manusia yang melakukan segala tindakan dan bertanggung 

jawab atas apa yang ia lakukan. Namun etika dapat menjadi buruk bila tidak 

didasarkan dengan Tauhid. Sementara etika praktis Hamka menjelaskan 

mengenai konsep etika yang dapat diterapkan dalam aspek kehidupan 

manapun. Seperti dalam etika bekerja, etika pemerintahan, etika bersahabat, 
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etika dalam menjalani segala sesuatu. Hal ini bertujuan karena setiap tindakan 

manusia akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt, dengan demikian 

etika dan moral manusia serta tindakan nya harus diisi dengan hal dan perbuatan 

yang baik.  

4. Jurnal Ilmiah yang berjudul Etika Berkomunikasi di Dunia Maya dengan 

Netiquette, yang ditulis oleh Nur Hadi W, Jurusan Pendidikan Matematika, 

FMIPA, UNY, yang memaparkan tentang makhluk sosial yang memiliki kode 

etik universal termasuk kode etik di dunia maya yang disebut dengan netiquette, 

sebagai acuan untuk menjaga perilaku dan kehormatan dalam berkomunikasi 

di dunia virtual. Dasar dari adanya netiquette, adalah sebagai pedoman untuk 

bertindak dan berprilaku sesuai dengan kaidah normatif di dunia virtual. 

Netiquette lahir dari kesepakatan bersama yang umum yang terjadi di 

lingkungan dunia virtual, hal ini agar saling memahami dan tidak ada nya 

kesalahpahaman satu sama lain di dunia virtual. Netiquette adalah perpaduan 

dari dua suku kata yaitu, networks dan etiquette yang berarti berprilaku sesuai 

etiket saat tersambung ke jaringan internet. Di dalam dunia virtual tidak ada 

aturan secara tertulis yang mengatur tingkah dan prilaku manusia dalam 

menyikapi arus informasi dan data di dalamnya. Hadirnya netiquette, 
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diharapkan manusia sebagai makhluk sosial dapat mengatur dan memposisikan 

dirinya sebagai mana mestinya.9 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Moral yang membahas prilaku seseorang dalam berkehidupan, baik atau buruk, 

benar atau salah, tepat atau tidak tepat, sesuai dengan norma-norma yang diterima 

menyangkut apa yang dipandang benar, adil, bijak dan pantas.  

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk 

jamaknya mores, yang artinya adalah tata-cara atau adat istiadat. Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 592), moral diartikan sebagai akhlak, budi 

pekerti, atau susila. Terminologis menjelaskan bahwa ada banyak rumusan pengertian 

moral, dilihat dari segi substantif materirilnya tidak ada perbedaan, akan tetapi dalam 

bentuk formal memiliki perbedaan. Widjaja (1985: 154) menyatakan bahwa moral 

adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan akhlak, sebagai pedanan kata moral, 

sebagai watak atau sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan merupakan dasar dari 

prilaku tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan 

direncanakan sebelumnya. Menurut Magnis Suseno, etika harus dibedakan dengan 

ajaran moral. Moral dipandang sebagai panutan, aturan, ajaran-ajaran baik lisan 

maupun tulisan, tentang bagaimana seseorang bertindak, bagaimana ia menjalani 

                                                             
9 Nur Hadi W, “Etika berkomunikasi di dunia maya dengan Netiquette”,SEMNAS Matematika 

dan Pend. Matematika, vol 20, 2006, hlm 342, http//www.google.co.id/jurnal-etika-berkomunikasi-di-

dunia-maya-dengan-netiquette.html , diambil pada hari sabtu, 3 Februari 2018, pukul 23.30 Wib. 
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kehidupan dan tindakan nya atas kehidupan tersebut, agar ia menjadi manusia yang 

baik.  

Berbeda dengan etika, bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, 

melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran 

dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi 

etika adalah ajaran-ajaran moral tidak berbeda pada tingkatan yang sama. Yang berkata 

bagaimana kita hidup itu adalah ajaran moral bukan etika. (Magnis Suseno, 1987; 14). 

Menurut pemahaman Hamka, motivasi tindakan moral bersifat transendental 

bagi setiap muslim. Manusia dengan akal nya mampu bertanggung jawab atas apa yang 

dia lakukan, dengan berlandaskan tauhid tuntunan agama manusia dapat mengatur 

hawa nafsu serta tindakan baik buruk perbuatan nya. Buya Hamka memadukan antara 

filsafat yang rasional dan tauhid yang regiulitas. Tidak memisah-misahkan antara 

keduanya sehingga membuat bangunan yang kokoh dari bahan-bahan yang terbaik 

(agama dan rasional). Hamka mendasarkan moral nya kepada Tauhid, karena tiang dari 

segala macam sesuatu adalah percaya kepada Yang Maha Penguasa. Kemudian Allah 

memberikan manusia akal (rasio) untuk dapat berfikir dan menjalankan syariat agama 

dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang ditunjukan. 

Hamka menjabarkan akal dan nafsu atau keinginan yang besar dalam diri 

manusia menjadikan seseorang selalu dituntun dalam hal keburukan. Sedangkan, akal 

membantu menimbang antara baik dan buruk kemudian memilih jalan yang terbaik. 
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Menyeimbangkan antara keduanya adalah jalan terbaik. Karena bila hanya salah satu 

nya yang diutamakan maka dirinya tidak dapat mengatur hidup nya. 

Buya menambahkan dalam pemikiran nya, “bila manusia setengah arif, 

kesenangan diri sendiri kerap kali samar dalam pikiran orang”. Melakukan kesenangan 

ibadah bagi individu, mencapai kebahagiaan bagi dirinya, berdoa baginya, berbakti 

bagi kepuasan dirinya, semua itu belum mendapati kepuasan. Maka dengan jalan 

mencapai kesenangan jiwa harus dengan meningkatkan beberapa anak tangga 

(tingkatan). Diantara tingkatan tersebut disebut dengan “budi yang utama”.10 

Yang lebih utama adalah orang yang berpendirian sederhana, dalam pikirannya 

mementingkan keseimbangan antara keluarganya, dirinya, bangsa dan masyarakat. 

Dalam hati dan jiwa nya tergerak untuk selalu berbuat baik (bermoral) kepada setiap 

yang bernyawa, baik manusia, tumbuhan, hewan serta dirinya sendiri.11 “Keutamaan 

ialah mengorbankan segenap tenaga untuk mengerjakan petunjuk akal yang waras, 

timbul dari rasa cinta dan pengharapan.”12 

Pemikiran nya menyeimbangkan antara dasar agama yang berlandaskan 

Alquran dan kesempurnaan yang Allah berikan dalam bentuk akal, serta memiliki 

pendirian yang berbudi baik bagi setiap yang bernyawa. Membuat manusia dapat 

mengendalikan diri, hawa nafsu dan pikiran nya dalam berkehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. 

                                                             
10 Prof. Dr. Hamka, Filsafah hidup, hlm 82 
11 Prof. Dr. Hamka, Filsafah hidup, hlm 83 
12 Prof. Dr. Hamka, Filsafah hidup, hlm 84 
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Menurut Immanuel Kant, filsafat Yunani terbagi menjadi tiga bagian antara lain 

fisika, etika, dan logika. Logika yang bersifat apriori yang tidak membutuhkan 

pengalaman empiris, yang terfokus kepada pemahaman dan rasio akal manusia, 

didasari oleh hukum-hukum pemikiran universal. Fisika, memiliki unsur apriori juga 

memiliki unsur empiris atau disebut dengan aposteoriori, karena berfokus kepada 

hukum-hukum alam yang bagi alam itu sendiri sebagai objek pengalaman. Etika pun 

memiliki kedua hal tersebut, apriori dan aposteriori karena didukung unsur empiris, 

karena mendalami tentang hukum-hukum tindakan manusia yang dapat diketahui dari 

pengalaman. Menurut Kant, filsafat moral atau etika yang murni justru yang bersifat 

apriori. Etika apriori disebut juga metafisika kesusilaan (Tjahjadi, 1991: 46-47). 

Degradasi moral yang terjadi di era milenial ini terjadi ketika dunia virtual 

menjadi salah satu bagia dunia yang dianggap nyata oleh kebanyakan orang. Banyak 

yang terjebak oleh nya. Degradasi adalah penurunan mutu atau kemerosotan 

kedudukan. Dimaknai dengan turunnya derajat, pangkat, kedudukan manusia.   

Robert J. Havighurst dalam Sholeh (2005: 104), moral bersumber dari adanya 

suatu tata nilai yakni suatu obyek rohani atas suatu keadaan yang diinginkan. Maka 

kondisi atau potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal baik, 

sesuai dengan nilai-nilai value yang diinginkan itu.13 Beberapa ahli berpendapat bahwa 

degradasi moral adalah turunnya kesadaran bertingkah laku sesuai dengan aturan yang 

                                                             
13Robert J. Havighurst, Sholeh, http://id.shvoong.com/social-sciences/2238661/pengertian-

pendidikan-moral.html, pukul 17:37 jumat, 16 Februari 2018 

http://id.shvoong.com/social-sciences/2238661/pengertian-pendidikan-moral.html
http://id.shvoong.com/social-sciences/2238661/pengertian-pendidikan-moral.html
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berlaku sebagai akibat dari kurangnya kesadaran taat kepada hukum, sedangkan hukum 

itu sendiri tertulis di dalam hati manusia. 

Hiperealitas adalah suatu keadaan dimana kepalsuan dengan keaslian, 

tercampur aduk menjadi satu. Keadaan seseorang bercampur aduk dengan keadaan nya 

di dunia lain. Keberadaan realitas yang menyerupai keadaan nyata.14 Di dalam dunia 

virtual terdapat party-line yang diartikan suatu bentuk ekstansi komunikasi yang 

mementingkan aksi komunikasi bukan makna dari komunikasi tersebut. Menimbulkan 

rasa kagum yang berbeda yang ditimbulkan oleh alat media komunikasi tersebut. 

Menimbulkan transparansi sosial, yakni lenyapnya segala rahasia yang disebabkan 

tidak adanya batas-batas norma, adat, dan etika. Party-line menciptakan 

deteritorialisasi sosial, artinya mendekontruksi teritorial lewat simulasi komunikasi 

jaringan satelit.15 

Pandangan Reza menjelaskan ada 3 unsur pokok yang membentuk kesadaran 

manusia antara lain: pikiran, tubuh dan diluar realitas tubuh manusia. Masing-masing 

memiliki kesadaran nya tersendiri, seperti hal nya pikiran yang memiliki kegunaan 

untuk merumuskan konsep dari hasil rangsangan panca indrawi, contoh nya konsep 

atas baju yang terlihat kemudian masuk dalam pikiran bahwa unsur baju adalah bahan, 

benang, rajutan, dan mendapatkan konsep baju adalah benda untuk melindungi badan 

                                                             
14Afifah Afra, “Media Sosial Dan Hiperealitas,”majalah Nurhidayah, 2015, 

www.afifah.net/2015/05/media-sosial-dan-hiperealitas.html?m=, pada hari Jumat, 16 Februari 2018, 

pukul 17.51 Wib. 
15Yasraf Amir Pilliang, Dunia Yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan, 

(Bandung:Matahari, 2011). Hlm. 177. 

http://www.afifah.net/2015/05/media-sosial-dan-hiperealitas.html?m
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dari sinar matahari dan lainnya. Meskipun baju sangat banyak jenis dan beragam 

macam nya tetap saja dapat diketahui bahwa itu adalah term baju yang kita telah 

konsep. Kemudian tubuh, memiliki kesadaran yang terbentuk dari organ-organ dalam 

tubuh, seperti hati, ginjal, paru-paru, jantung yang terus memopa darah dan 

memproduksi darah tanpa henti, dalam keadaan tidur sekalipun. Juga penilaian yang 

ada diluar diri manusia, maksudnya manusia berkesadaran bukan hanya pada dirinya 

semata melainkan diluar dirinya pun membentuk manusia memiliki kesadaran tersebut, 

diantaranya realitas yang ada diluar dirinya. Meskipun unsur ini sangat berpengaruh 

dalam kesadaran manusia tetapi memiliki kerapuhan karena bersifat relativ dapat 

berubah. Reza menjelaskan ada unsur yang sangat mendasar dalam diri manusia antara 

lain ia menyebutnya sunyata. Pemahaman lain yang sama dengan sunyata seperti, roh 

absolut yang dikumukakan oleh Hegel, jiwa menurut pandangan Plato, An Nafs 

(ruh/jiwa) menurut pandangan Al Ghazali, metafisika atau dalam pandangan Ibnu 

Rusyd dikenal dengan Muharrik Al Awwal (penggerak pertama). Sunyata diartikan 

sebagai kekosongan yang terisi atau sebalik nya, maksudnya mempunyai dasar yang 

murni, pembentukan awal yang sempurna, contohnya ruang dan waktu yang menjadi 

dasar terbentuknya alam semesta. Dari kejernihan ruang muncul segala sesuatunya 

hingga awal mula muncul terbentuknya segala sesuatu berasal dari Tuhan, manusia 

beragama pasti sangat familiar dengan bahasan tersebut.16 

                                                             
16Nengsih Komalasari, Kesadaran Realitas Pengguna Realitas Virtual (Studi Terhadap 

Mahasiswa Aqidah Filsafat Islam Angkatan 2013-2016 UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Jurnal 
Ilmiah, Banudng: 2017, hlm 65. 
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Menurut Husserl, pengalaman fenomena terjadi ketika suatu objek “mengitari” 

subjek sebagai aku yang berfikir menurut cogito Descartes. Melainkan sebagai bagian 

utuh relasi subjek-objek, sebagai bagian integral dari matriks serangkaian fenomena. 

Menurut nya struktur kesadaran sendiri yang hadir dalam objek yang ada dan 

menampakkan diri kepada kesadaran subjek dari pengetahuan yang didapatnya.17 Kant 

berpendapat bahwa moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma 

atau hukum batiniah, yakni apa yang oleh Kant dipandang sebagai “kewajiban”. Ada 

dua prinsif yang mendasari tindakan manusia antara lain maksim dan kaidah objektif. 

Maksim adalah prinsip yang berlaku secara subjektif, yang dasarnya adalah pandangan 

subjektif dan menjadikannya sebgai dasar bertindak. Meskipun memiliki budi, tetap 

saja manusia bukanlah makhluk sempurna yang diantara nya memiliki nafsu, emosi, 

selera, dan lainnya. Maka dari itu manusia membutuhkan prinsip yang lain yang 

memberikan pedoman juga agar menaati aturan yang telah ada dalam dirinya sendiri, 

yang disebut dengan kaidah objektif tadi. Dalam kaidah objektif terdapat suatu perintah 

atau imperatif yang wajib dilaksanakan, yang disebut imperatif kategoris, adalah 

perintah mutlak, berlaku umum, serta tidak berhubungan dengan suatu tujuan yang 

ingin dicapai atau tanpa syarat apapun. Imperatif ini memberikan perintah yang harus 

dilakukan sebagai suatu kewajiban. Menurut Kant, kewajiban merupakan landasan 

yang paling utama dari tindakan moral.  

                                                             
17Nengsih K, skripsi, “Kesadaran Realitas Pengguna Realitas Virtual”, Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, 2016, hlm 13 
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Kualitas norma moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok diantaranya 

kebebasan, tanggung jawab dan suara hati.  

1. Kebebasan 

Merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial memingat 

norma moral itu adalah otonom. Jadi selalu ada pilihan bagi manusia untuk 

bersikap dan berprilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kebebasan 

manusia dibagi menjadi dua pokok bahasan antara lain  

a. Kebebasan Sosial 

Adalah kebebasan yang diterima dari orang lain sesama manusia, yang 

berarti bersifat heteronom.  

b. Kebebasan Eksistensial 

Merupakan  suatu kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan 

perilaku dirinya sendiri yang bersifat otonom.  

2. Tanggung Jawab 

Kebebasan memberikan pilihan ututuk bersikap dan berprilaku. Pertimbangan 

moral, memiliki arti ketika seseorang dapat bertanggung jawab dari apa yang 

ia lakukan. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk 

melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Pertanggung jawaban ini 

merupakan suatu tindakan memberikan penjelasan yang dapat dibenarkan baik 
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secara moral maupun secara hukum, atau sering kita sebut dengan 

akuntabilitas. 

3. Suara Hati 

Sering disebut dengan hati nurani yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-

prinsip moral. Hati nurani berasal dari Tuhan dan tidak mungkin ada kesalahan. 

Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih 

sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir adalah suara hati. Meskipun 

berasal dari kejujuran hati, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu 

sendiri. Artinya bisa saja salah, hal itu bisa terjadi karena ketidaktahuan suara 

hati itu sendiri. 

G. Metodelogi Penelitian 

1. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi pada objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument 

kunci; teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.18 

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian antara lain metode 

fenomenologi, yang menurut Edmund Husserl sebagai apa yang kembali kepada 

                                                             
18Sugiyono, Metode Penelitian Fenomenologi, konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian 

(Bandung: Widya Padjajaran, 2009) hlm. 58-62 
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dirinya sendiri, untuk memahami apa yang nampak. Fenomenologi adalah salah satu 

metode pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan metode observasi 

lapangan, wawancara partisipan secara mendalam, dan mendokumentasikan apa yang 

telah dihimpun. Guna mengetahui fenomena yang terjadi dialami oleh objek peneliti, 

hal ini dilakukan untuk menghimpun data dan menemukan kebenaran yang orisinil dari 

objek yang diteliti.19 

Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dengan metode fenomenologi antara 

lain; merumuskan rencana penelitian, menerangkan latar belakang permasalahan yang 

terjadi, memilih informan untuk menggali data, kemudian menghimpun dari data 

tulisan dan document. 

a. Merumuskan rencana penelitian sebagai langkah awal memulai meneliti 

fenomena yang terjadi. Menghimpun data dan membuat pertanyaan awal 

berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. 

b. Latar belakang. Menjadi salah satu langkah penting guna menggambarkan 

penelitian yang akan dilakukan. Agar tidak terjadi kerancuan dalam 

meneliti fenomena yang ada. 

c. Memilih informan. Peneliti mencari objek yang tepat dan bertanya kurang 

lebih 20 orang informan. Terbagi 10 orang Muallimin dan 10 orang 

                                                             
19O. Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial 

dan Komunikasi”, Terakreditasi Dirjen Dikti, Sk no 56, 2005, 165 
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Tsnawiyah. Dipilih berdasarkan potensi yang dimiliki oleh santri Persatuan 

Islam 84 Ciganitri, dari hasil penyaringan angket terbuka sebelum nya.  

d. Menghimpun data. Mencari informasi dan menambah referensi dari 

beberapa karya ilmiah, skripsi, artikel elektronik, jurnal ilmiah, buku-buku 

yang berhubungan dengan kajian penelitian, serta melakukan diskusi 

kepada dosen, mahasiswa lainnya berkaitan dengan kesadaran moral santri 

yang menjadi kajian peneliti. Tidak lupa mengikuti seminar-seminar 

nasional berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

2. Sumber Data 

Ada dua cara dalam menghimpun data yakni sumber data primer dan sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Terdapat tiga komponen penting dalam penelitian 

kualitatif diantaranya place, dipahami segabai tempat atau wilayah interaksi sosial 

yang sedang berlangsung actor, dapat diartikan pelaku atau objek yang sedang 

memainkan peran tertentu dan activities, kegiaatan yang dilakukan oleh individu dalam 

situasi sosial yang sedang berlangsung.20  

Sumber data primer didapatkan dari hasil penelitian terhadap santri Pesantren 

Persatuan Islam 84 Ciganitri, terdiri dari 10 orang Muallimin dan 10 orang Tsnawiyah. 

Yang ditetili terkait masalah kesadaran moral yang terjadi didunia virtual yang 

                                                             
20 Prof Dr Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2014) 

hlm 313. 
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menyebabkan realitas kesadaran moral didunia nyata yang terdegradasi. Penelitian 

dilakukan dilingkungan Pesantren Persatuan Islam 84 Ciganitri. Sedangkan sumber 

data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel ilmiah yang 

berkaitan dengan kesadaran moral.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penggabungan dari 

wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti. 

Wawancara artinya bertemu nya dua individu yang salah satu nya menggali informasi 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan yang lain nya menjawab berdasarkan 

pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan kepada santri Pesantren Persatuan Islam 84 

Ciganitri sebagai objek dari penelitian mengenai kesadaran moral. Menghasilkan 

banyak insformasi yang dapat dihimpun sebagai bahan analisis terkait kesadaran moral 

mereka di dunia virtual. 

Observasi terhadap objek adalah salah satu cara untuk meneliti objek dan 

terlibat langsung dalam aktivitas kehidupan objek yang diteliti guna merasakan dan 

mengalami langsung apa yang dilakukan objek penelitian. 

Documentasi adalah bagian terakhir dalam teknik mengambilan data, menurut 

Sugiyono dalam bukunya, documentasi merupakan catatan yang sudah ada dan berlalu, 

berupa catatan-catatan, gambar, dan karya-karya seseorang. Documentasi dilakukan 

untuk menggambarkan perilaku kesadaran moral di dunia virtual  dan dunia nyata 

dalam bentuk gambar, catatan, maupun data yang berguna untuk menunjang penelitian 
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yang dilakukan.21 Documentasi tersebut akan dilampirkan dalam skripsi di bagian 

terakhir dalam lampiran gambar. Karena hal tersebut untuk membuktikan wawancara, 

observasi yang telah dilakukan terhadap objek penelitian. 

4. Tenik Analisis Data  

Analisis dalam penelitian manapun merupakan cara berfikir. Analisis untuk 

mencari pola, berkaitan dengan pengajuan secara sistematis untuk menentukan bagian, 

hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan documentasi, menjabarkan nya kedalam subtansi-substansi 

bagian kecil, kemudian membuat sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, kemudian menyimpulkan seluruhnya dari apa yang telah dihimpun dan 

dipahami.22 

Dalam analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan 

data, tahapan nya berdasarkan tahap memasuki lapangan dengan grand tour dan 

minitour question, menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif melalui proses data reduction, artinya menghimpun data kemudian 

merangkum nya, memilih mana yang pokok untuk dibahas kemudian memfokuskan 

pembahasan, data display, dipahami sebagai penyajian data, dengan penyajian data 

tersebut memudahkan untuk memahami realita yang terjadi untuk memikirkan langkah 

                                                             
21Prof Dr Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), hlm 326 
22Prof Dr Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), hlm 333 
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selanjutnya dan data verification, diartikan sebagai kesimpulan dari temuan baru yang 

sebelumnya belum ditemukan sehingga dapat ditampilkan dalam rumusan masalah.23 

H. Sistematika Penulisan 

Agar lebih memudahkan dalam memperoleh gambaran mengenai penelitian, 

maka penulis membagi nya kedalam beberapa bab diantaranya : 

Bab pertama, sebagai langkah awal bagi penulis untuk peneliti dan 

menghimpun penjelasan yang akan penulis teliti mengenai tema yang telah disepakati 

untuk melanjutkan penulisan bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

tinjauan pustaka, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, landasan teori yang membahas tentang pengertian umum moralitas 

dan virtual, tentang sejarah perkembangan virtual kemudian relevansinya di zaman 

post-modern saat ini. 

Bab ketiga, analisis filosofis terhadap pemahaman santri Pesantren Persatuan 

Islam 84 Ciganitri mengenai masalah kesadaran moralitas santri pesantren dalam 

mengekspresikan diri nya didunia virtual dan perbedaan nya didunia nyata.  

Bab keempat, penutup yang dihimpun dalam kesimpulan dan saran yang 

membangun bagi penulis. 

                                                             
23Prof Dr Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), hlm 383 
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