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Akhlak seseorang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitar, 

pergaulan dan bahkan perkembangan teknologi informasi. Karena melalui 

kemajuan teknologi, seseorang akan berubah sudut pandangnya juga tingkah 

lakunya ada yang menjadi lebih baik karena mengonsumsi informasi yang baik 

dan adapula akhlak yang merosot. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui akhlak sosial masyarakat yang menggunakan WIFI satelit di 

desa Muara Joloi I Kabupaten Murung Raya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi lingkungan tersebut untuk 

menggali dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan mengenai akhlak 

sosial masyarakat yang menggunakan WIFI satelit di Desa Muara Joloi I 

Kabupaten Murung Raya. dengan pendekatan kualitatif. 

Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Muara 

Joloi I Kecematan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya. yang sering aktif 

biasanya mengakses wifi di warung atau kios di rumah warga setempat. dan objek 

dalam penelitian ini tentang akhlak sosial masyarakat yang menggunakan WIFI 

satelit di desa Muara Joloi I Kabupaten Murung Raya. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing, 

klasifikasi data, tabulasi,dan interpretasi data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai akhlak sosial masyarakat 

yang menggunakan wifi satelit sangat terlihat jelas berpengaruh dan berdampak 

negatif sehingga, hal tersebut dapat dilihat dengan kurangnya (1) keaktifan 

masyarakat dalam melaksanakan shalat 5 waktu berjama’ah. (2) keaktifan 

masyarakat dalam menjaga hubungan silaturahmi terhadap sesama. (3) keaktifan 

masyarakat dalam kepedulian sosial bakti sosial atau gotong royong. (4) sikap 

atau perilaku remaja terhadap orang tua.  
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