
ABSTRAK 

DAMPAK PENGGUNAAN HANDPHONE TERHADAP PERILAKU 

REMAJA DALAM PELAKSANAAN IBADAH SHOLAT LIMA WAKTU  

DI DESA SIDOSARI KEC. NATAR KAB. LAMPUNG SELATAN 

 

OLEH : 

HUSNUL KHOTIAH 

 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih seperti 

sekarang ini, melahirkan beragam jenis informasi dan aplikasi-aplikasi yang modern, 

sehingga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses 

informasi  dan memudahkan dalam berkomunikasi. Di samping manfaat dan 

kecanggihan handphone tentunya tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari 

para penggunanya. Di Desa Sidosari, saat ini handphone juga digunakan oleh para 

remaja. Dampak positif handphone bagi remaja tersebut yaitu : handphone sebagai 

media pengingat waktu sholat, handphone sebagai bahan mencari ilmu pengetahuan 

mengenai pelaksanaan ibadah sholat, dan handphone sebagai media komunikasi. 

Sedangkan dampak negatif, di antaranya : remaja dapat melalaikan ibadah sholat, 

perubahan sikap dan perilaku, penggunaan handphone tidak tepat pada waktu sholat. 

 

Oleh karena itu penelitian ini akan melihat dampak positif dan negatif 

penggunaan handphone terhadap perilaku remaja terutama terhadap pelaksanaan 

ibadah sholat lima waktu. 

   

Adapun rumusan masalah peneitian ini adalah bagaimana dampak 

penggunaan handphone terhadap perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat 

lima waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak positif dan 

negatif  penggunaan handphone terhadap perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah 

sholat lima waktu. 

 

Metode penelitian; penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) 

sifat penelitian ini adalah deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan teknik 

purposive sampling, dengan jumlah populasi 45 orang dan di ambil sampel berjumlah 

16 orang. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan 

metode wawancara bebas terpimpin. Observasi nonpartisipan, dan metode 

dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. 

 

Adapun temuan penelitian ini dapat diketahui handphone dapat  

mempengaruhi perilaku remaja dalam pelaksanaan ibadah sholat lima waktunya. 

Dampak positif, yaitu: handphone sebagai media pengingat waktu sholat, handphone 

sebagai media mencari ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan ibadah sholat, dan 



handphone sebagai media komunikasi. Sedangkan dampak negatif, diantaranya : 

melalaikan ibadah sholat, perubahan sikap dan perilaku, dan penggunaan handphone 

tidak tepat pada waktu sholat. Untuk mengantisipasi dampak negatif agar remaja 

tidak terlalu jauh terkena dampak negatif dari penggunaan handphone, maka peran 

orang tua sangat penting dalam pengawasan perkembangan perilaku remaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


