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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan memaparkan isi penelitian ini, maka 

peneliti berkesimpulan bahwa Akhlak Sosial Masyarakat Yang Menggunakan 

Wifi Satelit di Desa Muara Joloi I Kabupaten Murung Raya. sangat adanya 

berpengaruh  bagi akhlak sosial masyarakat, khususnya perilaku yang terjadi di 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menimbulkan gambaran 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. 

Hadirnya teknologi wifi satelit untuk akses layanan internet, akan menjadi 

hal yang positif jika digunakan dengan tepat dan sebaik-baiknya, tetapi jika 

kegunaanya banyak menimbulkan mudharatnya, lupa terhadap waktu tanpa 

menghiraukan segala sesuatunya, ibadah dan interaksi sosial antar sesama yang 

kurang misalnya, atau bahkan hal-hal negatif yang bisa menjerumuskan 

penggunaanya, baik dalam hal pola pikir, sikap dan perilaku yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai sebagai seorang muslim pada umumnya.  
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B. Saran 

Mengingat pentingnya iptek terhadap perkembangan zaman yang sangat 

berpengaruh pada perilaku penggunanya, khususnya pengaruh wifi terhadap 

akhlak sosial masyarakat di Desa Muara Joloi I, maka penulis memperoleh 

beberapa saran terkait dengan pengaruh pengguna wifi, saran ini diambil dari 

adanya masalah yang muncul di kehidupan masyarakat di Desa Muara Joloi I 

sebagai dampak pengguna wifi tersebut. saran ini ditunjukan agar tiidak 

merugikan masyarakat, dan memberikan tambahan ilmu bagi pembaca. Saran 

adalah sebagai berikut: 

1. Intensitas pengguna wifi satelit sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. 

karena banyak kerugian yang timbul dari penggunaan berlebih tersebut, 

seperti waktu terbuang, kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar 

misalnya : berbaur dengan antar sesama, keluarga, tetangga, saling 

membantu, tolong menolong dan kurangnya kepekaan terhadap sesama juga. 

Sehingga hal tersebut memicu penyebab terjadinya perubahan sikap dan 

perilaku sosial yang tidak sepatutnya diterapkan di lingkungan masyarakat. 

2. Kepada masyarakat khususnya di Desa Muara Joloi I dapat membentengi diri 

dari pengaruh negatif dari jaringan wifi akses internet yang dapat merusak 

moral dan akhlak, dengan melakukan kegiatan online yang bersifat positif 

seperti menggunakan akses wifi seperlunya, tidak berlebihan, mengingat 

batasan waktu dan memberikan contoh yang baik untuk lingkungan sekitar. 

3. Dan yang terpenting diharapkan kepada masyarakat di Desa Muara Joloi I 

hendaknya memahami bahwa keutuhan masyarakat antar sesama keluarga, 
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tetangga, maupun orang lain merupakan suatu hal yang penting memperoleh 

bekal untuk membentuk kerukunan dan kesatuan masyarakat yang lebih baik. 

Adapun sebaiknya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi 

pengaruh dari pengguna wifi satelit tersebut adalah dengan terus menerus 

saling mengingat dalam kebaikan satu sama lain, memberikaan arahan atau 

nasehat, meningkatkan kepekaan terhadap sesama, saling membantu dan 

tolong menolong, khususnya orang tua agar kiranya memberikan contoh 

peran yang positif bagi anak-anak (remaja) di lingkungan sekitar. sehingga 

dalam masyarakat tetap terjalin dengan baik dan harmonis agar terhindarnya 

akhlak sosial yang buruk dalam lingkungan kemasyarakatan. 

4. Kepada pembaca tentunya kita sendiri akan berbaur, berinteraksi dan terjun di 

lingkungan masyarakat, maka dari itu peran kita dalam membatasi maupun 

menanggulangi pengaruh dari penggunaan wifi satelit untuk akses internet, 

merupakan hal yang penting agar dipelajari untuk ke depannya nanti, untuk 

itu, khususnya para pembaca sebaiknya betul-betul mempelajari bagaimana 

peran yang seharusnya dilakoni dalam kehidupan bermasyarakat, dengan 

memberikan peran dan contoh yang baik maupun positif. 


