
 

viii 
 

ABSTRAK 

Andriani. 105271104418. 2022. Dampak Penggunaan Media Sosial Instagram 
Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Mesjid di Desa Sumillan Kabupaten 
Enrekang. Dibimbing Oleh Dahlan Lama Bawa dan Ruhul Kudus. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumillan Kaupaten Enrekang, adapun 
permasalahan yang diangkat adalah (1) Bagaimana gambaran umum penggunaan 
media sosial Instagram di desa sumillan kabupaten engrekang? (2) Bagaiman 
dampak penggunaan media sosial instagram terhadap perilaku keagaman remaja 
masjid di desa sumillan kabupaten enrekang? (3) Bagaimana solusi megatasi 
dampak negative penggunaan media sosial Instagram pada remaja di desa 
sumillan kabupaten enrekang? Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan 
memaparkan bentuk dampak penggunaan media social Instagram pada remaja 
mesjid di desa sumiilan serta untuk mengetahui gambaran umum yang terjadi di 
desa tersebut. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, data 
dikumpulkan melalui teknik wawancara yaitu denagan wawancara remaja masjid 
dan masyarakat, observasi dan dokumentasi berupa wawancara. Data primer yang 
digunakan adalah data observasi langsung dilapangan tempat penelitian dan 
wawancara pada remaja, sedangkan data skunder adalah buku, jurnal, skripsi, 
kamus, dan al-quran terjemah yang berkaitan denagnpenelitian ini. Data tersebut 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial 
istagram oleh remaja Masjid Al Ihksan Desa Sumillan ini cukup besar mulai dari 
indentitas pengunaanya, motivasi atau tujuan penggunaannya serta pemanfaatan 
media social Instagram. Adapun Dampak penggunaan media sosial Instagram itu 
sendiri terbagi menjadi dua yaitu: 1) dampak positif seperti Dijadikan sebagai 
Ajang untuk menampilkan kreasi dan Memudahkan penyebaran informasi (media 
dakwah). Adapun yang 2) dampak negative yaitu: kurangnya waktu berinteraksi 
dengan orang lain di dunia nyata dan membuat orang menjadi malas dan boros 
kuota. Adapun solusi untuk menangani dampak negatifenya, peneliti menemukan 
cara khusus untuk menangani masalah tersebut yakni dengan menumbuhkan 
minat baca pada remaja dan banyak-banyak menyibukkan diri untuk melakukan 
hal-hal yang positif entah itu beribadah atau membaca Al-qur’an. 
 
Kata kunci: Dampak, Instagram, Perilaku, Remaja 

 

 

 


