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ABSTRAK 

 

Agus Rahmadi, 2019. Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Pelaksanaan 

Ibadah Shalat Lima Waktu Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Univeritas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing (I) : Dr. Hj. Nuril 

Huda, M.Pd , Pembimbing (II): Surya Eka Priyatna, M.Cs 

Kata Kunci : Pengaruh, Media Sosial, Ibadah Shalat 

Pengaruh penggunaan media sosial Instagram dewasa ini sudang sangat 

beragam, mulai dari pengaruh yang positif hingga pengaruh negatif. Pengaruh 

penggunaan tersebut terjadi dikarenakan oleh banyak hal, biasanya diawali 

dengan perubahan pengetahuan, sedangkan perubahan perubahan perilaku 

ditandai dengan adanya perubahan sikap. Seringkali pengaruh penggunaan media 

sosial dibatasai pada isi pesan media tersebut. Dalam hal ini pengaruh pengunaan 

media sosial Instagram  adalah bentuk perilaku yang berhubungan dengan 

pelaksanaan ibadah shalat lima waktu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan 

pengaruh dari penggunaan media sosial Instagram secara continue terhadap 

pelaksanaan ibadah shalat. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah karena 

penggunaan media sosial Instagram bisa membuat pelaksanaan ibadah shalat lima 

waktu bisa tepat waktu, menunda, atau bahkan meninggalkan ibadah shalat. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini kuantitatif. Data yang 

diperoleh menggunakan kuesioner (Skala Likert) kemudian dilakukan analisis 

linier sederhana untuk mengetahui hubungan yang ada antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Uji T dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh yang masing-masing variabel independen secara parsial terhadap 

variabel independen. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu penggunaan media sosial 

Instagram ternyata memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan ibadah shalat pada 

responden yang diteliti. Hal ini dikarenakan rasa ketertarikan yang cukup besar 

terhadap media sosial tersebut, bisa dilihat dari nilai hasil uji beda (t) dari 

perhitungannya 1,842 > 1,65. Sehingga bila dimasukkan pada rumus thitung  >  ttabel 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اللّه الّرحمن الّرحيم

ا محّمد الحمد للّه رّب العالمين والّصالة والّسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيّدنا وموالن

 وعلى اله وصحبه وسلّم. أّما بعد

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Segala pujibagi Allah SWT Tuhan seluruh sekalian alam, karena berkat rahmat, 

hidayah dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Pelaksanaan Ibadah 

Shalat Lima Waktu Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin”. Shalawat dan salam semoga 

selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW keluarga dan 

sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penelitian skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari semua pihak, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan 

hati yang tulus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebenar-benarnya 

yang telah memberikan bantuan tersebut baik dari segi pikiran dan doa. Khususnya 

peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikah limpahan Rahmat dan juga nikmat tak 

terhingga. 

2. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan segalanya sehingga peneliti 

bisa menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 

Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama 

peneliti berstudi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini. 

4. Kepala dan Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin yang 

telah memberikan layanan yang baik kepada peneliti dalam mendapatkan 

buku-buku yang diperlukan. 

Atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang diberikan, 

peneliti tidak dapat membalasnya, hanya dengan do’a yang peneliti haturkan semoga 

Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Yaa Robbal 

‘Aalamiin. 

Akhirnya peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat 

khususnya bagi peneliti sendiri. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam 

penyusunan skripsi ini peneliti mengucapkan mohon maaf dan senantiasa terbuka 

untuk menerima saran dan kritik yang berharga. Hanya kepada Allah Swt kita 

serahkan semuanya, dan semoga usaha yang peneliti lakukan dalam penyusunan 

skripsi ini mendapat ridha dari Allah Swt. Amin.  

 

 

 

 

 

Banjarmasin, 20 Februari 2020 

 

Peneliti 
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Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia 

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah 

pedoman transliterasi arab-indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 

Januari 1998. 

  Th : ط .A 16 : ا .1

  Zh : ظ .B 17 : ب .2

  ‘ : ع .T 18 : ت .3

  Gh : غ .Ts 19 : ث .4

  F : ف .J 20  : ج .5

  Q : ق .H 21 : ح .6

  K : ك .Kh 22 : خ .7

  L : ل .D 23 : د .8

  M : م .Dz 24 : ذ .9

  N : ن .R 25 : ر .10

  W : و .Z 26 : ز .11

  H : ه .S 27 : س .12

  ‘ : ء .Sy 28 : ش .13

  Y : ي .Sh 29 : ص .14

     Dh : ض .15

Mad dan Diftong: 

1. Fathah Panjang  : Ā/ ā 



xi 

2. Kasrah Panjang  : Ī/ ī 

3. Dhammah Panjang  : Ū/ ū 

4. Aw    :  ْاَو 

5. Ay    ْ: اَي    

Catatan : 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 

 Misalnya: نَاَرب ْْ ditulis rabbanā 

2. Vokal Panjang (mad): 

 Fathah (baris atas) ditulis ā, kasrah (baris di bawah) ditulis ī serta dhammah 

(baris depan) ditulis dengan ū. Misalnya: ْْ القَاِرَعة ditulis al-qāri’ah, َْالَمَساِكي ن ditulis 

al-masākīn, َْْن و  ف ِلح  الم   ditulis al-muflihūn. 

3. Kata sanding alif + lam 

Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis al, misalnya: نَْالَكِفرْ  و   ditulis al-kāfirūn. 

Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsyiah, huruf lam diganti dengan huruf 

yang mengikutinya, misalnya: َْجال الر ِ ditulisar-rijāl. 

4. Ta’marbuthah 

 Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: ْْ البَقََرة ditulis al-baqarah. Bila 

ditengah kalimat ditulis t, misalnya: ْال َمالْ الزْ ْ َكاة  ditulis zakāt al-māl, atau َرة ْْ ْس و 

ْالن َِساءْ  ditulis surat an-Nīsā. 

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: ditulis َْوه وَْْ

اِزقِي نََْْخي رْ  الر   wahuwakhairar-Rāziqīn. 
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KATA PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim.. 

Alhamdulillah beribu nikmat yang telah Allah berikan kepada Saya yang 

selalu mengharapkan Ridho-Nya, Karunia-Nya, dan Hikmah dari setiap 

kehidupan yang telah saya lewati sampai sekarang ini. Tak lupa Shalawat 

serta salam saya curahkan kepada Baginda Rasulullah Saw. Beserta 

sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Tak banyak yang ingin disampaikan, Terima kasih sekaligus maaf saya 

ucapkan atas segalanya kepada Ahmad (Alm) dan Masliana, terima kasih 

telah mau bersabar dalam menghadapi anakmu ini. 

Mama yang selalu memberikan perhatian melebihi apapun, walau 

kadang rindu tak terbayarkan untuk bertemu  namun doanya selalu 

menyertai. Semoga apa yang kalian telah berikan kepada anakmu ini dapat 

menjadi kebahagiaan bagi kalian didunia maupun diakhirat. Amiin.. 

Kepada teman-teman yang selalu menemani, tempat bertukar 

fikiran, yang tak pernah bosan malas-malasan, yang tak bisa saya ucapkan 

satu persatu namun mereka pasti memahaminya. Serta teman dari dalam 

kandungan yang telah memberiku energi bahwa semua pasti akan selesai 

pada masanya, setiap orang beda masa, beda masa beda orangnya. 

Teman seperjuangan 2012, seluruh Anggota Sanggar Tasmaq An-

Nida maupun Senioran. Yang telah memberikan banyak pengalaman, yang 

tak bisa didapatkan dibangku perkuliahan. 

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang sudah 

bersedia menjadi narasumber dan informan untuk memberikan informasi 

dalam penyusunan awal skripsi sampai saat ini. 

Serta orang-orang yang terlibat dalam kehidupan saya yang tak bisa 

diucapkan satu persatu dalam penyusunan skripsi ini. 



Mohon maaf dari saya yang sebesar-besarmya jika saya tidak 

mampu membalas budi baik kalian semua, mungkin hanya ucapan 

terimakasih dan doa yang dapat saya panjatkan, doa yang terbaik buat 

semuanya. Amiin. 


