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Dewasa ini perkembangan teknologi memang bagus mempermudah
manusia dalam berbagai hal, terutama mencari informasi. Akan tetapi, kebanyakan
orang menggunakan teknologi terutama media sosial terlalu berlebihan yang dan
pada akhirnya dapat mempengaruhi perubahan keberagamaan seseorang. Dampak
positif yang dirasakan dari kemajuan dan perkembangan teknologi yaitu seperti
mempermudah berbagai pekerjaan di berbagai bidang dan mengumpulkan berbagai
informasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dampak negatifnya juga banyak,
dengan semua orang bisa menerima informasi dengan mudah dari berbagai
kalangan usia dan profesi tanpa adanya batasan untuk mengakses informasi di
internet seperti media sosial yang berkembang saat ini. Sehingga banyak
menyebabkan konflik dan perubahan pada keberagamaan manusia itu sendiri.
Seperti perilaku, gaya hidup, sosial, serta pendidikan.
Penelitian ini lebih lanjut bertujuan untuk mengetahui bagaimana
penggunaan media sosial dikalangan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama
Angkatan 2016 Fakultas Ushuluddin UIN SGD BDG serta untuk mendeskripsikan
dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku keberagamaan mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk narasi maupun tertulis dari orang-orang
yang di amati, karena penelitian kualitatif ini lebih luas dalam melakukan penelitian
terhadap narasumber, dan sesuai dengan tema yang diteliti oleh penulis mengenai
bagaimana dampak media sosial terhadap keberagamaan mahasiswa studi agamaagama angkatan 2016, kemudian dilakukan dengan wawancara tanya jawab secara
langsung untuk mendukung penelitian metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penggunaan media sosial
terhadap keberagamaan mahasiswa sangat berpengaruh terutama dari segi disiplin
dalam beribadah rata-rata mereka menjawab tidak pernah tepat waktu dalam
melaksanakan shalat terutama ketika mereka sudah asik berseluncur di media sosial
seperti instagram, youtube, facebook dan sebagainya. Dengan begitu membuat
mereka lalai dalam menjalankan ibadahnya. Namun tidak bisa dipungkiri media
sosial juga memberikan dampak positif dari pengetahuan dan pemahaman mereka
merasakan bahwa media sosial sangat cepat menambah wawasan baru bagi mereka,
segalanya menjadi lebih mudah, tidak hanya pengetahuan mengenai agama, politik,
bahkan bisnis online.

