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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Dampak yang terjadi pada remaja dalam penggunaan android secara 

excessive yang berada diKelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, 

Kabupaten Konawe Selatan dalam menggunakan android antara lain 

mempunyai dampak negatif dan positif, dampak negatifnya seperti Menunda-

nunda shalat, Pembangkangan terhadap orangtua, Berbohong kepada 

orangtua dengan alasan meminta uang untuk membeli bensin, Hidup Boros 

dengan mengandalakan dan meminta uang kepada orangtua untuk membeli 

pulsa dan paket inernetan, dan Malas dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan  

dampak positif android bukan hanya sekedar alat komunikasi maupun 

mengirim pesan melalui messenger saja, Namun khususnya remaja ini dalam 

penggunaanya yaitu untuk berbisnis didunia online seperti menjual baju, 

sepatu, tas, pulsa dll, kemudan dalam peggunaannya terdapat aplikasi Al-

Quran didalamnya sehingga  si remaja bisa kapan saja membaca Al-Quran 

dalam kedaan apapuan dan alat komunikasi android ini bisa saling 

berkomunikasi meski berada diluar daerah hal ini akan tetap menjaga 

hubungan tali silaturahim khususnya antar umat beragama. 
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2. Perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan Android ada yang sesuai dan 

ada yang tidak sesuai jika dilihat dari segi dampak positifnya maka 

penggunaan android secara excessive pada remaja itu dapat memudahkan 

segala urusan kehidupan sosial akan tetapi jika dilihat dari dampak negatif itu 

tidak sesui dengan Hukum Islam karena terjadi Pembangkangan terhadap 

orangtua, Menunda-nunda shalat, Berbohong kepada orangtua dengan alasan 

meminta uang untuk membeli bensin, Hidup boros dengan mengandalakan 

dan meminta uang kepada orangtua untuk membeli pulsa dan paket inernetan, 

Malas dalam melakukan pekerjaan, Riya dan Sombong secara berlebihan. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diKelurahan Ranomeeto, 

Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan maka penulis mencoba untuk 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Sebagai orangtua seharusnya lebih mempertimbangkan segala sesuatu yang 

akan diberikan kepada anaknya dengan melihat akibat terhadap 

perkembangan remaja harus selalu memberikan pemahaman dan pembinaan 

agama agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. 

2. Kepada semua masyarakat muslim agar mempelajari pendidikan agama 

sebaik-baik, karena dengan memiliki agama yang baik dan iman yang kokoh 

akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. 

 

 


