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ABSTRAK 

Nama : NUR ADIATUL RAHMI 

Nim : 30400118222 

Judul :Peran Jejaring Sosial Terhadap Pertemanan Dekat Perempuan  

 (Studi Kasus Mahasiswi Prodi Sosologi Agama Fakultas 

 Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin 

 Makassar)

 

 Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 1) bentuk media yang 

digunakan dalam pertemanan dekat perempuan. 2) dampak jejaring sosial terhadap 

pertemanan dekat perempuan. 3) Peran jejaring sosial terhadap aktivitas yang 

dilakukan dalam pertemanan dekat perempuan. 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah Sosiologis. Data primer diperoleh 

melalui observasi dan wawncara (turun langsung di lokasi penelitian tersebut). Data 

sekunder melalui data dokumentasi (data kepustakaan untuk melengkapi data primer). 

Terkait instrument penelitian diantaranya pedoman wawncara, alat tulis, HP untuk 

merekam dan mengambil gambar. Adapun pengelolahan data melalui pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data verifikasi data. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). Media sosial yang digunaka pada 

pertemanan dekat perempuan yaitu ada lima media sosial Whatsapp, Instagram, 

facebook, line dan Tiktok yang digunakan untuk berinteraksi, bertukar informasi dan 

sebagai hiburan. 2). Dampak jejaring sosial pada pertemanan dekat dalam hasil 

penelitian ini yaitu ada dua dampak yang pertama: dampak positif, yaitu 

mempermudah dalam berinteraksi, sebagai sarana hiburan, sebagai media Support 

System dalam akedemik (pembelajaran). Dampak negatifnya yaitu, sering timbul 

kesalah pahaman dan mengganggu kegiatan belajar. 3). Aktivitas yang biasa 

dilakukan pada pertemana dekat yaitu, belajar bersama dengan teman dekat, jalan-

jalan ke mall, nongkrong di cafe dan liburan. 

 Implikasinya diharapkan bagi mahasiswi pintar-pintarlah dalam menggunakan 

situs jejaring sosial karena ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam 

menggunakan situs jejaring sosial tersebut, harus mengembangkan konsep diri yang 

positif untuk mengurangi kecenderungan melakukan hal negatif di dalam situs 

jejaring sosial dengan cara menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung hidup berdampingan dengan 

orang lain, berbaur, dan berinteraksi. Hal ini terjadi karena manusia lahir, tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan sosial, sehingga lazimnya mereka bersinergi dengan 

manusia lain untuk pemenuhan kebutuhan. Manusia selalu punya pilihan untuk 

beradaptasi, baik dalam sikap perilaku mereka, kefasihan Bahasa, dan pandangan 

yang intensitasnya sebagai dasar perubahan. Manusia sebagai makhluk sosial yakni 

manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, sehingga perlunya interaksi atau 

kontak sosial dimana ia berada dan sebagai awal terbentuknya kehidupan.
1
 

 Manusia tidak bisa lepas dari interaksi tempat mereka berada. Jejaring berupa 

jejaring pertemanan sehari-hari hingga tingkat yang kompleks seperti jejaring negara, 

maka penting bagi mereka untuk mengetahui jejaring di mana ia berada. Kemajuan 

teknologi membuat jejaring sosial semakin meluas di masyarakat seperti jejaring 

sosial dan media sosial, keduanya memiliki makna yang berbeda. namun, lazimnya 

keduanya merujuk pada kerangka kerja yang sama, yakni saluran untuk bergaul 

dengan setiap individu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
2
 

 Unsur hubungan jejaring masyarakat modern ini cukup rumit, mulai dari 

aspek sosial, ekonomi, agama, politik, dan sebagainya. Sebagai realitas sosial di era 

                                                           
 

1
 Yusak Burhanuddin, Kesehatan Mental (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h.51.  

 
2
Merdeka.com  Perbedaan Sosial Media dan Jaringan Sosial 

http://www.merdeka.com/teknologi/perbedaan-sosial-media-dan-jejaring-sosial.html 2014, (diakses 29 

November 2021pukul 14.25 Wita). 

http://www.merdeka.com/teknologi/perbedaan-sosial-media-dan-jejaring-sosial.html
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modernisasi arus perubahan sosial masyarakat modern ini cukup berbeda dalam 

melakukan „hubungan‟ sosial. Mulai dari pembentukan jejaring, interaksi, adaptasi, 

dan jejaring sosial ini sebagai konsep masyarakat terhubung dengan individu atau 

individu dengan kelompok. Jejaring sosial yakni jejaring tipe khusus berupa ikatan 

yang mengkorelasikan setiap titik dalam jejaring.
3
 

 Menurut ilmu sosiologi aktivitas diartikan sebagai segala bentuk kegiatan 

yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan kerja sama disebut sebagai 

aktivitas sosial baik yang berdasarkan hubungan tetangga atau kekerabatan. Dalam 

kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang 

dilakukan manusia. Namun, berarti atau tidaknya kegiatan tersebut bergantung pada 

individu tersebut.Karena, menurut Samuel soeitoe sebenarnya, aktivitas bukan hanya 

sekedar kegiatan, beliau mengatakan bahwa aktivitas, dipandang sebagai usaha 

mencapai atau memenuhi kebutuhan.
4
 

 Pada umumnya mahasiswa kurang memperhatikan kapan waktu luang yang 

dimiliki, yang dimaksud adalah waktu yang membebaskan kita dari segala aktivitas 

kuliah atau kegiatan-kegiatan yang wajib saat di kampus. Dengan disibukkan dengan 

kegiatan akademik yang menuntut mahasiswa dengan beban SKS dan begitu 

banyaknya tugas dan segala macam kegiatan diluarnya, maka mahasiswa sangat 

membutuhkan waktu luang untuk menyegarkan kembali pikiran mereka.  

 Waktu luang sangat penting bagi mahasiswa untuk melakukan suatu aktivitas 

yang disibukkan dengan segalamacam kegiatan seperti kuliah, praktikum, 

                                                           
 3

  Agusyanto Ruddy, Jaringan Sosial dalam Organisasi (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 11 

 
4
 Sojogyo dan PujiwatiSoyogyo, Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan, (Cet ke 12 Jilid 1 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1999),. h. 28 
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mengerjakan tugas, laporan, asistensi ditambah lagi kegiatan diluar waktu kuliah 

seperti mengikuti organisasi dan lainnya. Namun dalam mengisi kegiatan di luar jam 

tersebut tentunya memerlukan waktu, terlihat penggunaan waktu luang banyak di 

manfaatkan sebagai cara untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan, melalui 

kegiatan yang dipilih pada dasarnya akanmendapatkan kepuasan, sebaliknya 

kegagalan dalam memenuhi kebutuhanakanmendapatkan kekecewaan terhadap 

perkembangan hidup selanjutnya. 

 Aktivitas kehidupan manusia secara konsisten membentuk jejaringnya sendiri, 

di antaranya jejaring pertemanan dalam situasi mereka berada. Jejaring yang ada di 

kehidupan individu mesti tampak dalam aktivitas sehari-harinya, seperti jejaring 

pertemanan dekat dari seorang mahasiswi di lingkup kampus, sehingga ia 

menghasilkan sebuah jejaring kerabat dengan sesama mahasiswi, utamanya orang-

orang yang masih satu jurusan dan satu tingkat. 

 Hubungan relationship yakni semua yang terjadi saat dua individu 

mempengaruhi satu sama lain, atau satu bergantung pada yang lain sesuai keyakinan, 

perasaan, dan perilaku. Model dan relasi yang dibentuk sangat beragam, termasuk 

salah satunya ialah suatu pertemanan.
5
 

 Pertemanan yakni relasi antar dua individu yang terjadi sebagai hasil dari 

kesamaan minat dan simpati yang mendalam, dilihat dengan saling memperhatikan 

satu sama lain, saling terbuka dan berbagi, membicarakan kehidupan masing-masing. 

Diawali dari masa anak-anak, banyak yang membangun pertemanan dengan teman 

                                                           
5
 Anne, Psikologi Sosial (Jakarta: Erlangga 1985). h.40-41. 
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sebaya yang punya minat yang sama. Relasi seperti ini lazimnya terdiri dari saling 

suka yang bergantung pada afeksi positif.
6
 

 Al-Quran menerangkan bahwa manusia dalam aktivitasnya tidak bisa hidup 

sendiri, Di dalam kesehariannya manusia pasti membutuhkan orang lain. Itu sebabnya 

manusia diciptakan berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar 

mereka saling mengenal sebagaimana firman Allah swt. QS al-Hujurat/49: 13. 

قَبَۤاى َِل لِتََعاَرفُْىا ۚ اِنَّ  اُْنٰثى َوَجَعْلٰنُكْم ُشُعْىبًا وَّ ْن َذَكٍر وَّ ِ ٰيٰٓاَيُّهَا النَّاُس اِنَّا َخلَْقٰنُكْم مِّ  اَْكَرَمُكْم ِنْنَ  ّلٰ

َ َنلِْيٌم َخبِْير ٌ   اَْتٰقىُكْم ۗاِنَّ ّلٰ

Terjemahnya:  

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki 

dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahu lagi maha 

mengenal.”
7
 (QS al-Hujrat/49: 13) 

Ayat tersebut menerangkan bahwa semua manusia sama kedudukannya sebagai 

hamba Allah swt. Sedangkan yang membedakan yakni ketakwaan. Ayat ini juga 

menganjurkan agar manusia saling mengenal meski berbeda suku dan bangsa, tapi 

hakikatnya manusia itu sama, yakni berasal dari satu ayah – Nabi Adam As. 

Bergaul, berinteraksi dan bersosialisasi sebagai bentuk dalam menjalin 

pertemanan, hal mana memberi dampak bagi perilaku baik buruknya seseorang. 

Pertemanan sebagai hubungan akrab antara individu dengan individu atau kelompok 

lain, teman merupakan pengaruh besar terhadap perilaku kehidupan seseorang 

Lazimnya, memiliki teman adalah sesuatu hal yang positif, sebab teman bisa 

memotivasi dan mengatasi stress, tetapi teman juga bisa memberi pengaruh negatif 

                                                           
 

6
 Baron A. Robert, Psikologi Sosial, (Jakarta: Erlangga 2003), h. 30. 

 
7
 Kementrian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur‟an, 2012), h.517 
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dengan asumsi bahwa mereka anti sosial, menjauh, dan mudah berkelahi, dan tidak 

stabil. Melihat fakta peremanan ini, lazimnya terjadi di perempuan yang erat 

disebabkan kedekatan, di antaranya memilki relasi emosinal yang dekat. 

Lingkup kampus sudah sewajarnya terjadi pembentukan kelompok pertemanan 

dekat di antara mahasiswi. Pertemanan dekat tercipta dalam kelompok yang terdapat 

di prodi Sosiologi Agama, seperti halnya menjalin hubungan pertemanan dekat 

dengan belajar bersama, makan bersama, liburan bersama. Dengan adanya jejaring 

sosial pertemanan dekat perempuan mempererat sesama mahasiswi Sosiologi Agama 

untuk saling berinteraksi, melihat realitas yang ada banyaknya kelompok jejaring 

sosial pertemanan dekat perempuan yang biasanya terdapat pada lingkup kelas 

maupun perangkatan.  

Jejaring hubungan pertemanan dekat bagi mahasiswi prodi Sosiologi Agama 

dapat terlihat dari aktivitas mereka di lingkup kampus, utamanya di Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. Kelompok pertemanan dekat mahasiswi terjalin sebab 

memiliki pemikiran yang sama, sehingga dalam kelompok pertemanan semakin 

meningkat keakrabannya untuk memudahkan interaksi satu sama lain dalam 

kelompok pertemanan dekat, ada beberapa media sosial yang digunakan, yakni 

whatsapp, Instagram, facebook, dan lain sebagainya. Media sosial memudahkan 

dalam interaksi satu sama lain bagi kelompok pertemanan dekat mahasiswi Prodi 

Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.  

Latar belakang yang diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi 

dengan judul: Peran Jejaring Sosial Terhadap Pertemanan Dekat Perempuan (Studi 

Kasus Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama). 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini yakni “Peran Jejaring Sosial Terhadap Pertemanan Dekat 

Perempuan (Studi Kasus Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama).” Calon peneliti 

berupaya menemukan informasi perihal bentuk media sosial yang digunakan dalam 

pertemanan dekat perempuan, dampak jejaring sosial kelompok pertemanan dekat 

perempuan, dan peran jejaring sosial terhadap aktivitas pertemanan dekat perempuan 

di lingkup kampus, utamanya pada Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat. 

2. Deskripsi Fokus 

 Untuk menghindari kekeliruan dalam pembahasan penelitian ini, berikut 

diuraikan deskripsi fokus: 

a. Peran dalam penelitian ini yakni saat seseorang mahasiswi menjalankan hak dan 

kewajibannya sesuai kedudukannya dengan memiliki kelompok pertemanan dekat, 

sehingga mahasiswi tersebut sudah menjalankan peran dalam kelompok 

pertemanan. Peran dan kedudukan saling begantung satu sama lain. 

b. Jejaring sosial dalam penelitian ini yakni suatu pengklasifikasian pertemanan yang 

terjalin pada mahasiswi, yang masing-masing memiliki identitas dan dikorelasikan 

antara satu dengan lainnya melalui hubungan sosial yang ada, sehingga mereka 

bisa dikelompokkan sebagai kelompok pertemanan, dengan menggunakan media 

sosial sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh kelompok pertemanan dekat 

seperti whatsapp, instagram, facebook untuk memudahkan dalam berinteraksi satu 

sama lain. 
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c. Pertemanan dekat perempuan pada penelitian ini yakni, individu-individu 

mahasiswi yang memiliki suatu kelompok pertemanan yang banyak bergaul, akan 

cukup cenderung mrnyisihkan orang lain dari pertemenan mereka, saling 

bersinergi secara emosional. Relasi pertemanan yang baik, bergantung pada 

kesepakatan bersama dan saling menghormati. Mereka bertukar informasi perihal 

pengalaman yang berbeda untuk tujuan tertentu yang telah disepakati. 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah, pokok permasalahan dalam penelitian ini, 

yakni: 

1. Bagaimana bentuk media sosial yang digunakan dalam pertemanan dekat 

perempuan pada Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama?  

2. Bagaimana dampak jejaring sosial kelompok pertemanan dekat perempuan 

pada Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama? 

3. Bagaimana peran jejaring sosial terhadap aktivitas yang dilakukan dalam 

pertemanan dekat perempuan pada Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama? 

D. Kajian Pustaka 

1. Skripsi oleh Lambok Lumbantobing dengan judul „Analisis Jejaring Sosial 

Terhadap Hubungan Pertemanan Dekat‟
8
 dalam penelitian ini, diterangkan 

perihal analisis jejaring hubungan pertemanan dekat, individu membentuk 

jejaringnya sendiri, baik secara sadar atau tidak sadar yang bersifat homofili 

sebagai hakikat dari sifat manusia, hal ini cenderung membina relasi 

                                                           
 

8
 Lambok Lumbantobing, “Analisis Jejaring Sosial Terhadap Hubungan Pertemanan Dekat 

Pada Mahasiswa” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Universitas 

Sumatera Utara 2016. h. 14 



8 
 

 

pertemanan dekat dengan individu lainnya yang memilik kemiripan dengannya. 

Relasi pertemanan dekat yang faktanya bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari 

di lingkup kampus, selain melekat pada relasi teman sebaya atau seangkatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui aktor yang memiliki 

nilai fundamental, sehingga peneliti memakai skripsi ini sebagai referensi, 

maka pada penelitian kami akan membahas perihal Peran Jejaring Sosial 

Terhadap Pertemanan Dekat Perempuan Mahasiswi Prodi Sosilogi Agama 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

2. Skripsi oleh Fitriani Nengsi dengan judul „Analisis Relasi Pertemanan Melalui 

Perilaku Asertif’
9
 penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui cara 

menciptakan relasi pertemanan lewat perilaku asertif. Relasi pertemanan 

memilki peran penting dalam pertumbuhan sosial remaja. Seiring meningkatnya 

keakraban dalam pertemanan, seorang individu diharapkan bisa mengetahui 

sejumlah kapasitas dalam relasi interpersional. Hasil penelitian ini 

memperlihatkan bahwa upaya menciptakan relasi pertemanan melalui perilaku 

asertif bisa dilakukan dengan cara mahasiswa memperhatikan teman bicaranya, 

sehingga peneliti memakai skripsi ini sebagai rujukan, sebab memiliki tujuan 

yang hampir sama, sedangkan dalam penelitian ini kami mengkaji perihal Peran 

Jejaring Sosial Terhadap Pertemanan Dekat Perempuan Pada Mahasiswi Prodi 

Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

                                                           
 

9
 Fitriani Nengsi. “Analisis Relasi Pertemanan Melalui Perilaku Asertif Pada Mahasiswa” 

Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Pare-pare 2020. h. 10 
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3. Jurnal Abdillah Yafi Aljawiy dkk terkait „Jejaring Sosial dan Dampak Bagi 

Penggunanya‟
10

 Jejaring sosial sebagai struktur sosial yang mencakup elemen 

individual dan organisasi. Analisis jejaring sosial menganggap relasi sosial 

sebagai simpul dan ikatan. Simpul sebagai aktor individu dalam jejaring, 

sedangkan ikatan sebagai relasi antar aktor tersebut. Dalam jejaring sosial, para 

mahasiswa bisa bersosialisasi dengan sejumlah orang di dunia maya. Bahkan, 

bisa menjadi media bisnis. Tetapi, jejaring sosial juga memiliki dampak positif 

dan negatif bagi penggunanya, sehingga peneliti menggunakan jurnal ini 

sebagai bahan bacaan referensi karena memiliki tujuan yang hampir sama. 

Sedangkan pada penelitian ini membahas perihal Peran Jejaring Sosial 

Terhadap Pertemanan Dekat Perempuan Pada Mahasiswi Prodi Sosiologi 

Agama Fakultas ushuluddin dan Filsafat.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk megetahui bentuk media yang digunakan dalam pertemanan dekat 

pada Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama. 

b. Untuk mengetahui dampak jejaring sosial kelompok pertemanan dekat pada 

Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama. 

c. Untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan dalam pertemanan dekat pada 

Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama. 

2. Manfaat Teoritis 

                                                           
 10 Abdillah Yafi Aljawiy. Jejaring Sosial dan Dampak Bagi Penggunanya,  Universitas 

Institut Teknologi Sepuluh November 2011. h. 22 
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Diharapkan bisa memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian 

ilmiah, utamanya mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama serta memberi 

kontribusi pemikiran perihal analisis jejaring sosial pertemanan dekat 

perempuan. 

a. Manfaat Praktis  

1. Bisa mengetahui peran analisis jejaring sosial bagi pertemanan dekat 

perempuan. Di sisi lain, memudahkan untuk mereduksi pertemanan dekat 

perempuan. 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pembaca. 

3. Sebagai syarat meraih gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Program Studi 

Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Peran dan Jejaring Sosial 

1. Pengertian Peran 

  Pengertian Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran merupakan suatu 

yang jadi bagian ataupun yang memegang pimpinan yang paling utama.
11

 Kata 

“Peran” kerap dihubungkan dengan posisi ataupun peran seseorang, Kedudukan 

dalam kamus Oxford Dictionary mempunyai makna Actor’ s part; one’ s or function, 

yang maksudnya actor: tugas seorang ataupun guna. 

  Peran dapat dimaksud pada karakterisasi yang dimiliki oleh seorang aktor 

misalnya kegiatan pentas drama, yang dalam konteks sosial kedudukan dimaksud 

selaku sesuatu peranan yang dibawakan seorang kala menempati suatu peranan dalam 

struktur sosial. kedudukan seorang aktor merupakan batas yang dirancang oleh aktor 

lain, yang kebetulan sama terletak dalam satu unjuk kedudukan  role performance. 

 Menurut Soerjono Soekanto, definisi peran secara spesifik yakni sebagai 

bagian dinamis dari suatu kedudukan (status), bila seseorang memenuhi suatu 

keistimewaan dan janjinya terkait dengannya, maka saat itu ia memainkan perannya. 

Dalam suatu asosiasi, setiap orang punya kualitas yang beragam dalam memenuhi 

                                                           
 11W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet.I; Jakarta: PN Balai Pustaka, 

1984), h. 767. 
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janji atau kewajibannya, dan setiap perkumpulan atau lembaga tersebut sudah 

memberi respon yang tepat.
12

 

 Sifat peran juga bisa direncanakan sebagai perkembangan perilaku tertentu 

yang disebabkan oleh posisi tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi cara 

karakter itu terpenuhi. Berpura-pura diperankan oleh para pemimpin di level penting 

atas, menengah, dan bawah akan memainkan peran yang sama. 

2. Macam-macam Peran  

 Berikut 3 pembagian peran menurut Soekanto: 

a. Peran Aktif  

Peran aktif yakni peran yang diberikan oleh sekelompok orang sebagai 

aktivitas pertemuan sebab situasi sebagai aktifitas pertemuan, seperti 

pelaksana, otoritas, dan lain sebagainya. 

b. Peran Partisipatif 

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh individu kepada kelompok 

yang memberikan sumbangsi yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.  

c. Peran Pasif 

Peran pasif yakni kontribusi pasif dari anggota kelompok, anggota kelompok 

tidak memberi kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok, sehingga 

berfungsi dengan baik.
13

  

                                                           
 12

 Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar” PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2013, h 222-224. 

 13
 Soerjono Soekanto, “ Teori Peranan” . Jakarta. Bumi aksara,2001, h. 34-36. 
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 Berdasarkan penjelasan yang dimaksud bahwa peran yakni suatu 

tindakan yang membatasi seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan 

suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan kondisi yang telah disepakati bersama 

sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.. 

3. Jejaring Sosial  

a. Pengerian Jejaring Sosial 

 Jejaring sosial yakni struktur sosial yang dibentuk oleh hubungan (orang atau 

asosiasi) yang dibatasi oleh minimal satu jenis koneksi eksplisit (seperti kualitas, 

mimpi, pemikiran, teman, kerabat). Jejaring sosial yakni relasi yang dibangun antara 

individu dalam kelompok atau antara kelompok dan kelompok. Hubungan yang 

terjadi bisa bersifat formal maupun informal.
14

 Penelitian di sejumlah bidang ilmu 

sudah memperlihatkan bahwa jejaring sosial berperan di sejumlah tingkatan, dari 

keluarga hingga negara, dan berperan penting dalam menentukan cara menghadapi 

masalah, mengatur pergaulan, dan tingkat pencapaian seseorang dalam mencapai 

tujuan. 

 Istilah jejaring sosial yang mulai terkenal digunakan di arena publik, di media 

sosial (cetak atau elektronik) namun sejauh membuat hubungan (jejaring) dengan 

masyarakat daerah setempat secara langsung atau tidak langsung. Jejaring sosial 

digunakan sebagai metodologi untuk aktivitas publik dalam kehidupan masyarakat, 

Lembaga, pertemuan, dan lain sebagainya. Menariknya, konsep jejaring sosial 

dikemukakan oleh Barnes ketika ia meneliti masyarakat nelayan di Bremnes, 

Norwegia.  

                                                           
 14

 Ruddy Agusyanto, Jaringan Sosial Dalam Organisasi (Jakarta: Raja Grafindo 2007). h. 40. 
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Definisi Jejaring sosial diungkapkan dan dijelaskan oleh beberapa pendapat, yaitu 

sebagai berikut:
15

 

1) Menurut Mitchell berpendapat bahwa jejaring sosial adalah hubungan 

khusus atau spesifik yang terbentuk antara sekelompok individu. 

Karakteristik hubungan ini dapat digunakan sebagai alat untuk 

menjelaskan motivasi perilaku sosial orang-orang yang berpartisipasi 

dalam kehidupan nyata. Jejaring sosial sangat kompleks sehingga mereka 

tumpang tindih satu sama lain. 

2) Menurut Barnes mengemukakan bahwa jejaring sosial terbagi dua yakni 

jejaring total ialah seluruh jejaring yang dimiliki oleh seorang individu, 

meliputi berbagai konteks dalam bidang kehidupan masyarakat, dan 

sebagian dari jejaring adalah jejaring yang dimiliki oleh seorang individu 

yang terbatas pada bidang kehidupan tertentu.  

b. Prinsip – Prinsip Jejaring Sosial 

  Pendapat Wellman dalam teori jejaring sosial terdapat sekumpulan prinsip-

prinsip yang berkaitan logis, yaitu sebagai berikut: 

a) Hubungan antara aktor biasanya seimbang dalam kadar dan kekuatan. 

Aktor saling memasok dengan sesuatu yang lain dan mereka melakukannya 

dengan kekuatan yang lebih besar atau lebih kecil. 

b) Hubungan antara individu harus dengan analisis hubungan struktur jejaring 

yang lebih luas. 

                                                           
 15 Kusnadi,” Nelyan Strategi Adaptasi dan  Jaringan Sosial” ( Bandung, Humaniora Utama 

Press 2000), h 12-14. 
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c) Struktru ikatan sosial mengarah ke berbagai jenis jejaring dari satu sudut 

pandang, jejaring sebagau transitif: dengan asumsi ada hubungan antara A 

dan B dan C, ada kemungkinan bahwa ada jejaring yang menggabungkan 

A dan C. Hasilnya adalah bahwa jejaring yang menggabungkan A, B, dan 

C yakni lebih sama. 

d) Adanya kelompok jejaring yang mengarah pada terbentuknya ikatan silang 

antar network gathering dan antar people. 

e) Adanya hubungan yang tidak simetris antar elemen dalam sistem jejaring, 

sehingga mengakibatkan distribusi sumber daya yang terbatas tidak 

merata.
16

 

 Uraian diatas prinsip jejaring sosial  juga dibentuk karena adanya rasa saling 

berbagi informasi antar individu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan 

saling membantu dalam melakukan atau mengatasi sesuatu. Kelompok masyarakat itu 

sendiri membutuhkan hubungan (jejaring) dalam rutinitas kehidupan sehari-hari 

mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

 Teori yang digunakan dalam penelitian sosial ini adalah menggunakan teori 

jejaring sosial tokoh utamanya yaitu, Ronald Burt. Para analisis jejaring (contohnya 

Harrison Whiten, Mizruchi,  Wasserman dan Faus,  Wellman dan Berkowits) bekerja 

dengan hati-hati untuk membedakan pendekatan mereka dari abad yang disebut 

Ronald Burt pendekatan-pendekatan sosiologi. Prinsip dasar teori jejaring adalah 

bahwa para analisis jejaring mencari struktur-strutur yang mendalam, pola-pola 

jejaring yang teratur yang ada dibawah permukaan system-sistem sosial yang 

seringkali kompleks, para aktor dan perilaku mereka dilihat dan dibatasi oleh 

struktur-struktur itu. Konsep jejaring pada kapital sosial memfokuskan pada aspek 

ikatan antar simpul yang bisa berupa individu atau kelompok (organisasi).  

                                                           
 16 Sulistiawarti,dkk. “Analisi Jaringan Sosial dalam Gabungan Kelompok Tani ( 

GAPOKTAN) Tani Berkah. Jurnal Sosiologi Pedesaan 2014. Vol.05.No4 h. 34-37 
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 Menurut pandangan para teoritis jaringan, pendekatan normatif terpusat pada 

kebudayaan dan proses sosialisasi yang di dalamnya norma dan nilai 

diinternalisasikan pada diri aktor. Dalam orientasi nirmatif, yang menyatukan orang 

adalah gagasan bersama. Para teoritis jaringan menolak pandangan semacam itu dan 

berargumen bahwa orang harus memusatkan perhatiannya,  pada pola-pola objektif 

ikatan yang menyatukan anggota masyarakat. Jejaring sosial atau jaringan 

sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya 

adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik 

seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain sebagainya. Padakonsepjaringan ini, 

terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada 

dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling 

menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan 

ataupun mengatasi sesuatu.intinya, konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk 

pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan 

kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif.
17

 

 Kehidupan masyarakat banyak kita ketahuti dan kita lihat mengenai jejaring 

sosial dimasyarakat mulai dari jejaring pertemana dekat, jejaring pedagang, jariangan 

preman, jejaring internet, jejaring pengemis, dan lain sebagainya. Maka dari itu harus 

mengetahui prinsip-prinsip jejaring sosial yang mendasar.
18

 

 Belakangan ini situs jejaring sosial sangat marak perkembangannya di sekitar 

kita. Bahkan mungkin setiap individu menggunakan situs jejaring sosial ini termasuk 

mahasiswa. Jejaring sosal sendiri mempunyai arti sebagai struktur sosial yang terdiri 

dari elemen-elemen individual atau organisasi. Di dalam jejaring sosial ini para 

mahasiswa dapat bersosialisasi dengan berbagai orang di dunia maya. Bahkan dapat 

pula dijadikan media bisnis. Ketika penggunan dan pemanfaatansitus jejaring sosial 

kian merebak dan imbas yang ditimbulkan dimasyarakat sudah tida bisa terbendung 

                                                           
 

17
 George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.469. 

 
18

 Renowati,”Jaringan Sosial Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dengan Pondok 

Pesantrean di Malang Jawa Timur” Jurnal Analisa Pengakai Masalah Sosial Keagamaan. Vol 20 No 

02 Juni 2013, h. 39-41. 
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lagi, maka di saat itulah kemudian disadari bahwa inovasi berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi yang selama ini diadopsi layaknya “pedang bermata dua”. 

Artinya, dibalik makna konstruksi yang dimunculkan terdapat unsur deskruktif yang 

memerlukan kewaspadaan tersendiri dari para penggunanya. 

 Tidak banyak yang menyangka jika penyebaran situs jejaring sosial ternyata 

mampu menembus segmen geografis, demografis, dan bahkan psikografis para 

penggunanya secara terintegratif dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, 

penggunaan situs jejaring sosial sudah tidak lagi membatasi diri pada kelompok 

umur, wilayah, atau kelas sosial tertentu saja. Fenomena yang terjadi menggambarkan 

inovasi kultural yang mempunyai daya pengaruh sangat kuat dalam pembentukan 

suatu perilaku dan gaya hidup di lingkungan masyarakat. Pada kuartal pertama tahun 

2010 ini saja jumlah akun jejaring sosial di dunia sudah melebihi amgka 300 juta atau 

jika disetarakan denga jumlah penduduk dalam suatu Negara, maka jumlah akun 

jejaring sosial tersebut akan menempati urutan ke delapan jumlah penduduk di dunia. 

 Dengan jumlah akun yang begitu besar, bisa dibangkan beberapa besaran atau 

volume transaksi yang terjadi dan bertumpu pada aplikasi jejaring sosial walaupun 

tentu tidak semua akun yang aktif dipergunakan akan bermuara pada kepentingan 

finansial. Sepeti halnya pada waktu teknologi internet diperkenalkan secara meluas di 

masyarakat, polemik mengenai pro dan kontra aplikasi jejaring sosial juga terjadi. 

Masih segar dalam ingatan banyak orang mengenai kemampuan aplikasi jejaring 

sosial untuk menggalang dukungan massa dan pembentukan opini public terhadap 

figure atau institusi yang ada di dalam negeri ini. Namun demikian, media massa juga 
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telah mengungkapkan ragam modus penyimpangan atau penyalahgunaan situs 

jejaring sosial yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. 
19

 

 Interaksi faktor-fakktor tersebut pada gilirannya telah menjadikan aplikasi 

situs jejaring sosal sebagai media alternative untuk pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin tidak banyak yang menyangkal 

jika keinginan memanjakan diri dengan terlibat dalam aktifitas jejaring sosial juga 

merupakan bagian dari naluri manusia untuk mengenali diri dan dikenali oleh 

lingkungannya. 

c. Dampak Negatif Jejaring Sosial 

Adapun dampak negatif dari jaringa sosial adalah: 

1) Mengakibatkan ketergantungan. 

2) Dengan fasilitas yang beragam yang disediakan media tersebut, secara 

tidak langsung kita di tuntut untuk meluangkan waktu bahkan terkadang 

secara tidak sadar menghabiskan banyak waktu dengan menjadikannya 

prioritas utama. 

3) Menciptakan dunia maya yang terkadang lebih mendominasi daripada 

dunia nyata. 

4) Dengan mempertimbangkan peluang penilaian dan artikulasi di media 

sosial, menjadikan media sebagai keamanan meskipun fakta bahwa apa 

yang kita informasikan harus terlihat oleh orang lain dan orang yang 

sekarang ada dalam daftar pertemanan, meskipun dalam hal ini tidak bisa 

memastikan bahwa orang-orang ini cukup baik seperti yang kita inginkan. 

                                                           
 19

 Abdillah Yafi Aljawiy, Ahmad Muklason. “Jejaring Sosial dan Dampak Bagi 

Penggunanya”, Kampus Institut Teknologi Sepuluh November, h. 3 
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5) Pandangan masa lalu, “menggunakan” media, lambat laun akan berbalik 

kita “dimanfaatkan” oleh media dengan alasan bahwa media pada 

umumnya disibukkan dengan dunia publikasi.
20

 

d. Dampak Positif Jejaring Sosial 

 Adapun juga dampak positif jejaring sosial: 

a) Media bersifat gratis. 

b) Memudahkan kita untuk membentuk jejaring sosial, dari teman lama, teman 

 saat ini menjadi teman baru. 

c) Memudahkan untuk menyampaikan dimulai dengan satu teman kemudian ke 

 teman yang lain, baik terus menerus atau terputus. 

d) Harus diakui bahwa bagi seorang pemula dan remaja, media ini sangat 

 berguna dan instruktif, terutama dalam mengenal dan memulai internet. 

e)  Dapat dimanfaatkan untuk kemajuan media/publikasi dan pemberitaan secara 

 up to date. 

f) Keuntungan hiburan lainnya seperti komnitas, game, dan lain sebagainya 

 yang dapat membangun wawasan kita tentang inovasi dan hal-hal umum.
21

 

e. Jenis Jejaring Sosial 

 Beberapa ahli antropolog dan sosiolog dari sebagian tulisan mengatakan, 

jejaring sosial dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 

1. Pertama, Jejaring kepentingan (interest), terbentuk dari hubungan sosial yang 

mengandung kepentingan. 
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 Mona, “ Analisis Jaringan Sosial Pasar  Sunday Morning ( SUNMOR) di Universitas 

Gadjah  Mada Yogyakarta”( Jurnal Media Wisata, November 2016) Vol 14 No 2, h 416-417. 
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 Mona, “ Analisis Jaringan Sosial Pasar  Sunday Morning ( SUNMOR) di Universitas 
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2. Kedua, Jejaring power, hubungan sosial yang membentuk jejaring yang sarat 

dengan power. Power yang dimaksud adalah kapasitas individu atau unit 

sosial untuk mempengaruhi perilaku dan pengambil keputusan orang lain 

atau unit sosial melalui pengendalian. 

3. Ketiga, Jejaring sentiment (emosi), Jejaring ini dibentuk berdasarkan 

hubungan pertemanan yang memiliki kedekatan emosional, misalnya; 

perasaan, hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, dan lain sebagainya. 

Struktur sosial yang terbentuk dari koneksi yang penuh gairah pada 

umumnya lebih stabil atau permanen.
22

 

 Penjelasan jenis jejaring sosial ini, pada kenyataannya, sering bertemu. 

Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan tekanan bagi para penghibur yang 

bersangkutan mengingat fakta bahwa alasan situasional atau desain sosial dari setiap 

jenis organisasi adalah unik atau tidak dapat bertahan satu sama lain. Oleh karena itu, 

seringkali ada inkonsistensi logis antara aktivitas dan mentalitas yang ditunjukkan 

oleh pelakunya. 

 Perkembangan teori jejaring telah diteliti untuk pendirian fundamentalnya, 

baik isu-isu humanisme dan non-humanisme. Dikatakan bahwa studinya sering 

terkonsentrasi, manajerialis, dan militeris, hanya mengelola orang-orang dengan 

pengaruh yang signifikan, kadang-kadang terlalu fungsionalis dan maskulin.  
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 Mudiarta. “Jaringan Sosial (Networks) Dalam Pengembangan Sistem dan Usaha 

Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial” ( Jurnal Forum Penelitian Agro 

Ekonomi 1 Juli 2009), Vol 27 No 1, h 1-12. 
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f. Macam-macam Jejaring Sosial 

 Terdapat ratusan situs jejaring sosial di berbaga belahan  dunia yang sengaja 

dibuat untuk menghubungkan orang-orangdalam berinteraksi satu sama lain. Berikiut 

adalah daftar beberapa diaantarnya. 

1) Facebook 

Facebook adalah situs jejaring yang aplikatif. Facebook menyajikan gambaran 

yang menarik, adanya pemberitahuan baru atau notifaksi, ruang untuk 

mengobrol langsung (chatting), unggah foto/video, dan mengirimkan pesan 

kepada pengguna lain disaat pengguna lain tersebut sedang diluar jejaring 

(offline). 

2) Youtobe  

Youtobe adalah situs yang lebih dikenal untuk menampilkan video, 

masyarakat umum  dapat mengunduh atau mengunggah video mereka 

masing-masing. Dalam Youtobe dikenal dua istilah, yaitu  publicly private 

dan privately public. 

3) Twitter 

Twitter adalah situs sosial yang saat ini menduduki peringkat pertama dengan 

menggunakan sistem satu arah. Dengan menekan tombol follow, kita dapat 

melihat pembaharuan (update) status dari mereka yang kita ikuti (follow). 

4) Whatsapp 

Whatsapp merupakan aplikasi dalam bentuk pesan untuk ponsel cerdas. 

Whatsapp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platfrom yang 
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memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, kerena whatsapp messenger 

menggunakan paket data internet.
23

 

B. Pertemana Dekat Perempuan 

1. Definisi Pertemanan Dekat 

 Pertemana dekat yakni bentuk hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Menjadi kelompok sosial yang menarik yang didominasi oleh 

emosi dan hubungan. Menggambarkan pertemanan sebagai bentuk keterikatan 

hubungan, termasuk kesenangan, penerimaan, kepercayaan, penghargaan, bantuan 

timbal balik, saling percaya, pengertian, dan spontanitas. 

  Pertemanan dekat yang dimiliki perempuan lebih banyak terkait memeriksa 

masalah pribadi dengan berbagi perasaan, memberikan dan mendapat kepastian dan 

bimbingan yang konsisten dari teman. Adanya ikatan persahabatan wanita yang kuat 

akan membantu wanita mengatasi masalah seperti kesedihan, keterasingan dan stres 

emosional.
24

 

 Pertemanan yakni interaksi terus menerus antara dua orang yang saling 

mengenal dari waktu ke waktu. Olehnya itu, ada 3 aspek utama dalam persahabatan:    

a. Adanya timbal balik  

Adanya resiprositas artinya kedua belah pihak sudah mengakui dan menjalin 

hubungan, dan status sosial kedua belah pihak relatif setara. Dalam pengertian 

ini berarti ada hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah 

                                                           
 23

 Abdillah Yafi Aljawly, Ahmad Muklason Jejaring Sosial dan Dampak Bagi Penggunanya, 

(Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Insititut Teknologi Sepuluh November  

2011), h. 3-4.  
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 Febrieta, “ Relasi Persahabatan “ ( Jurnal Kajian Ilmiah UBJ Edisi Mei 2016 ) Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya ISSN 1410-9794 , Vol 16 No 2, h 152-154.  
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pihak. Olehnya itu, hubungan yang ada bukanlah hubungan yang hanya 

menguntungkan satu pihak saja, tapi hubungan di mana kedua belah pihak 

diuntungkan dari ikatan tersebut.
25

 

b. Adanya kasih sayang  

Perasaan dalam persahabatan yakni hubungan antar individu lewat perasaan. 

Ada ikatan sosial dan emosional dalam persahabatan, yang bisa membentuk 

saling ketergantungan antara dua orang teman. Sederhananya, teman dalam 

persahabatan saling menyukai dan menikmati waktu bersama. 

c. Interaksi sukarela  

Pertemanan bersifat sukarela karena pertemanan bukanlah hubungan yang 

wajib atau hubungan yang ditentukan. Sementara hubungan non sukarela 

seperti hubungan saudara mungkin bersifat timbal balik dan secara emosi erat, 

pengalaman hubungan sukarela sendiri sedikit bersifat lebih  lemah dan tidak 

setabil.
26

 

2. Syarat-syarat bersahabat dan berteman.  

 Oleh karenanya tidaklah berteman kecuali dengan orang yang cocok untuk 

menjadi saudara dan teman. Ia harus mempunyai sifat-sifat yang diinginkan. Perlu 

diketahui bahwa yang disyaratkan untuk berteman dalam urusan dunia tidaklah 

disyaratkan untuk berteman untuk tujuan akhirat. 

 Dalam hal memilih teman hendaknya memperhatika lima hal yaitu:  

a) Carilah teman yang berakal (cerdas). 

                                                           
 25 Safira Tiara Dewi dan Wenty Marina Minza, “Strategi Mempertahankan Hubungan 

Pertemanan Lawan Jenis pada Dewasa Muda,” (E-Jurnal Gama JOP),Vol 3 No 2  2016, h 194.   
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Kitab Ta’lim Al- Mut’ allim “ Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam,Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo (2020) h 30-32 
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b)  Memiliki akhlak yang baik. 

c)  Hindarilah berteman dengan orang fasik. 

d) Bertemanlah dengan teman yang tidak tamak dalam hal dunia. 

e) Hindarilah berteman bersama pendusta. 

3. Tujuan Pertemanan 

 Terjalinnya pertemanan, maka akan terjalin pula interaksi sosial yang sangat 

penting bagi perkembangan pengetahuan sosial dan moral. Melaui intteraksi sosial 

dengan pertemaanan, seseorang mampu membangun pemahaman  tentang prinsip-

prinsip moral seperti timbal balik dan kerjasama, keseimbangan, dan kesejahteraan 

manusia. Artinya, bukannya diajarkan masalah-masalah moral yang benar dan salah 

dari orang dewasa di sekitar mereka. Anak-anak membangun pemahaman tentang 

bagaimana memandang orang lain melalui keahlian mereka berinteraksi.
27

 

 Pertemanan memainkan peran penting dalam membantu individu melakukan 

proses kehidupan, mempromosikan perbaikan diri, dan memberikan kenyamanan, 

dukungan dan bimbingan kepada individu. Seseorang dengan sedikit teman lazimnya 

punya kualitas psikologis yang buruk, hambatan psikologis, dan risiko kematian yang 

tinggi, yang mempengaruhi kualitas pengetahuan. Ini memperlihatkan bahwa koneksi 

yang menyenangkan menawarkan bantuan, pengalihan, dan data yang antusias dan 

material yang bisa membangun pemenuhan hidup. Berikutnya mempengaruhi tingkat 

kemakmuran individu.
28
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Secara umum, para sosiolog umumnya menggunakan jenis penelitian dalam 

mengkaji masyarakat sebagai subjek. Memiliki dua jenis penelitian tersebut yakni 

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan jenis pengumpulan dan analisis data 

yang di peroleh dilapangan. Metode kualitatif terbagi menjadi historis, komparatif, 

historis komparatif, dan kasus (case study).
29

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif 

deskriptif yakni proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata 

tertulis atau lisan dari orang serta perilaku objek yang diteliti.
30

 Berfokus pada 

metode observasi di lapangan dengan mengamati bagaimana kesaharian informan 

sebelum proses wawancara dan informasi digali secara tidak non-statistic. Dalam 

penelitian ini, peneliti harus melihat gejala sosial di lapangan dengan menggiatkan 

seluruh kapasitas inderawi mereka. Olehnya itu, peneliti harus dapat diterima oleh 

informan dan lingkungan agar mampu mengeluarkan unkapan-ungkapan yang 

berkembang di lingkungan responden.
31
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Dasar penelitian yakni observasi dan wawancara langsung dengan maksud 

menghimpun data dari sejumlah informan yang dipandang dapat memberi informasi 

yang bertalian dengan topik penelitian. Proses penggalian data yang ada saat ini akan 

dijalankan Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.  

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih lokasi di lingkungan kampus, khususnya di Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Alasan peneliti menjadikan Prodi Sosiologi Agama sebagai tempat untuk 

meneliti adalah peneliti ingin mengetahui sebagaimana pentingnya jaringan sosial 

yang ada dilingkungan mahasiswi sosiologi agama, selain itu juga belum banyak 

yang melakukan penelitian dilokasi tersebut. 

B. Metode Pendekatan 

Pendekatan Sosiologis 

Sesuai topik penelitian yang dikaji, diarahkan untuk menggali, menggambarkan 

dan menganalisis secara mendalam perihal Peran Jejaring Sosial Terhadap 

Pertemanan Dekat Perempuan Pada Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. 

Sumber data yang didapat melalui studi lapangan (field research) dengan 

memakai metode pendekatan sosiologis. Jejaring sosial yakni relasi yang tercipta 

antar individu dalam suatu kelompok ataupun suatu kelompok dengan kelompok 

lainnya. Hampir setiap persoalan sosiologi yakni terkait agresi, bagaimana aktivitas 

sekelompok individu bisa memicu dampak sosial yang bisa diamati.
32
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C. Sumber Data 

1. Data Primer (Primary Data) 

Data Primer yakni informasi eksperimental yang didapat langsung dari subjek 

penelitian perorangan dan kelompok. Data primer yakni informasi yang didapat 

secara langsung di lokasi penelitian. Informasi ditemukan bilamana melakukan 

penelitian, juga bisa menjadi kepribadian dari sumbernya. Sumber data primer 

dihimpun sesuai interaksi langsung di lapangan bersama informan baik observasi 

maupun wawancara langsung. Misalnya peneliti mengunjungi langsung mahasiswi 

sosiologi agama yang memiliki kelompok- kelompok jaringan pertemana dekat 

sehingga peneliti mudah mendeteksi jaringan peretmanan dekat yang ada 

dilingkungan prodi sosiologi agama.  

2. Data Sekunder (Secundary Data) 

Data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan yang melengkapi 

data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membuat pembaca semakin paham akan 

maksud peneliti. Sumber data sekunder yakni data yang berupa data kepustakaan 

seperti buku, jurnal, dokumen resmi yang berhubungan dengan pembahasan judul 

penelitian ini, serta kajian kepustakaannya dari hasil penelitian ini baik yang telah 

diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku.
33

  

D. Teknik Pengumpulan Datafhdh 

1. Observasi 

Observasi yakni metode untuk menghimpun informasi dengan melihat dan 

menggali secara cermat dan sederhana di lokasi penelitian untuk melihat situasi yang 

terjadi atau memperlihatkan realitas rencana pendalaman yang sementara dikerjakan. 
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Observasi dilakukan untuk mengurus subjek yang seutuhnya menyasar pada 

perasaan, lalu memahami informasi perihal fenomena tergantung pada informasi dan 

pemikiran yang baru diketahui untuk mendapat data dan berlanjut ke proses 

wawancara. Pada tahap observasi peneliti mengamati kelompok-kelompok 

pertemanan dekat di lingkungan prodi sosiologi agama untuk mendaptkan beberapa 

informasi dengan menggunakan alat bantu rekam (hp). Adapun penelusuran peneliti 

yang ingin diteliti yaitu peran jejaring sosial terhadap mahasiswi prodi sosiologi 

agama. 

2. Wawancara 

Wawancara yakni teknik menghimpun informasi yang dilakukan lewat interaksi 

dengan memberi pertanyaan secara langsung kepada informan sebagai objek 

penelitian.
34

 Peneliti memberi pelayanan yang tidak mengikat bagi subjek untuk 

memberikan informasi menuju fokus penelitian. Relasi antara peneliti dengan 

informan layakknya suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari, tidak kaku dan 

formal.
35

 Pada saat proses wawancara peneliti datang langsung di prodi sosiologi 

agama untuk bertemu dengan informan yang sebelumnya sudah melakukan 

komunikasi untuk mengatur jadwal wawancara. Sebelum  melakukan wawancara 

terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada informan untuk dicatat nama, umur, 

angkatan pada jurusan sosiologi agama. Peneliti melakukan wawancara dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat, pada saat berlangsung 

wawancara informan berupaya menggali informasi sehingga informan bisa 
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memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peran jejaring sosial 

terhadap pertemanan dekat mahasiswi prodi sosiologi agama. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi bisa berupa film, video, atau gambar. Dokumentasi sebagai 

medium untuk menopang data penelitian yang sudah dihimpun. Dalam penelitian 

kualitatif, dokumentasi meliputi data suara atau gambar menjadi data yang digunakan  

sebagai bukti penelitian.
36

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan proses 

dokumentasi dengan mengambil gambar, video, dan merekam proses wawancara 

dengan bantuan dari salah satu teman yang menemani peneliti untuk turun ke lokasi 

penelitian yang bernama, rismawati dan harniza. Jadi pada saat peneliti melakukan 

wawancara kedua teman tersebut mengambil gambar dan membantu merekam 

dengan  persetujuan informan. 

E. Penentuan Informan 

Dilihat dari penelitian kualitatif, informan sebagai subjek yang bisa memberi 

data yang relevan dengan penelitian. Informan sebagai unsur penting dalam 

penelitian, hal mana kepastian informan memakai purposive sampling yakni metode 

penarikan informan dengan maksud mendapat peninjauan ciri tertenu, seperti 

purposive sampling yang memakai jenis sampel homogen yang memiliki kesamaan 

yakni mahasiswi, usia, dan sebagainya. Informan ditentukan dari individu yang 

mampu memberi informasi atau data sesuai apa yang dicapai dalam penelitian.
37

 

Informan dalam penelitian ini yakni Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama Angkatan 

2018.rht 
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F. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu perangkat yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data-data hasil observasi dan wawancara, instrument penelitian 

sebagai berikut: 

1. Peneliti sebagai instrument kunci. Penliti turun langsung di prodi sosiologi 

agama yang menjadi lokasi penelitian untuk menggali informasi yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. 

2. Pedoman wawancara yang telah peneliti buat sebagai panduan agar sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

3. Handphone yang digunakan untuk mendokumentasikan gambar dan video 

informan di lokasi penelitian yang dibantu oleh rismawti. Untuk membantu 

mengumpulkan data-data peneliti. 

4. Alat Tulis seperti pulpen dan buku dipakai untuk mencatat informasi dari 

narasumber seperti mencatat nama, umur, dan angkatannya pada prodi sosiologi 

agama. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang didalam penelitian ini, yakni: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Peneliti menghimpun data sebagai aktivitas utama dalam mendapat 

informasi secara langsung dari informan, baik dari dokumen atau arsip terkait 

seperti observasi, wawancara penelitian. 

2. Reduksi Data (Data Reduction)  

Proses penyederhanaan lewat siklus seleksi dari informasi mentah 

menjadi data yang signifikan. Peneliti menanggapi informasi dengan 
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menggali hipotesis yang digunakan untuk mendapat kepastian perihal masalah 

yang dikaji, baik informasi yang termuat di lapangan maupun dalam survei 

tertulis.
38

 Mereduksi data peneliti membuat rangkuman, memilih hal-hal 

pokok yang fokus pada hal-hal penting dan membuang yang dianggap tidak 

perlu pada penelitian ini.  

3. Penyajian Data (Data Display)  

Interaksi yang didapat di lapangan yang bertalian dengan 

permasalahan eksplorasi, menentukan data yang dibutuhkan, lalu 

dikumpulkan dan memberi batasan masalah. Dari pengenalan informasi, 

diyakini bisa memberi transparansi informasi yang mendukung. Dalam 

penyajian data peneliti melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap 

permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara menjelaskan secara 

umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verificationi) 

Tahap ini untuk mencari kesimpulan dan konfirmasi, masing-masing 

yang dimaksudkan bersifat sementara dan akan berubah dengan asumsi bukti 

baru dilihat yang lebih mendasar dan lebih mendukung. Upaya penarikan 

kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menurus selama berada di 

lapangan, kesimpulan tersebut kemudian dicocokkan dengan data selama 

penelitian berlangsung dengan cara mengkaji ulang dan meninjau kembali 

catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Letak Kampus UIN Alauddin Makassar 

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian 

 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat     

 

        Perpus dan Mushollah 

Ruang Belajar 

 Ruang Akedemik Ruang Dekan   Prodi Sosiologi Agama 

 Penelitian ini berlokasi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Kampus II UIN 

Alauddin Makassar Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan. 

Perjalanan dari karebosi Makassar ke kampus II Uin Alauddin Makassar sejauh 10km 

dengan menggunkan kendaraan umum seperti Grab, pete-pete, teman bus, maupun 

kendaraan pribadi.  
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 Ada tiga jalur yang bisa digunakan ke Kampus II UIN Alauddin Makassar 

yaitu, jalur pertama jln Hertasning. Jalan ini yang paling sering digunkan karena 

letaknya yang lumayan dekat dari titik karebosi walaupun kadang dijalan inilah yang 

sering terjadi macet. Ketika sampai pada perbatasan Gowa Makassar masih ada 

sekitar 4km untuk sampai ke kampus, kemudian lanjut perjalanan sampai di bundaran 

samata, ketika sudah sampai di depan kampus II UIN Alauddin Makassar yang 

terletak di sebelah kanan ketika dari jalur hertasning di sambut oleh satpam-satpam 

kampus yang mengarahkan untuk masuk ke dalam kampus karena ada dua pintu 

gerbang. Pada saat masuk dalam kampus yang pertama dilihat adalah gedung rektorat 

yang terletak di seblah kanan jalan tepat depan lapangan terus ketika ingin ke lokasi 

penelitian yakni Fakultas Ushuluddin dan Filsafat melalui perempatan kemudian 

belok kiri ke Fakultas Ushuluddn dan Filsafat terletak di sebelah kiri dan termasuk 

fakultas pertama yang terlihat ketika masuk ke dalam kampus.  

 Jalur kedua Jln Tamangapa Raya atau biasa di sebut jln Antang, jalur ini 

biasanya juga macet karena memang kota Makassar sudah terkenal dengan 

kemacetannya namun jalan ini juga termasuk yang sering digunakan selain jln 

hertasning, apalagi mahasiswa yang dari kota Makassar yang ingin ke kampus.  

 Jalur ketiga yaitu Jln Abdhul Mutallib Dg. Narang, di jalur ini dari karebosi 

melalui jln daeng tata raya dan bisa juga melalui jln sultan alauddin terus masuk di jln 

abdhul mutallib dg. Narang untuk menuju ke kampus II UIN Alauddin Makassar 

sampai pada bundaran samata mengambil arah kanan untuk menuju ke kampus II 

UIN Alauddin Makassar. Nah inilah ke tiga jalur yang biasa digunakan dari kota 

Makassar untuk menuju ke Kampus II UIN Alauddin Makassar. 
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2. Sejarah Kampus UIN Alauddin Makassar 

 Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang 

dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar memulai beberapa fase 

yaitu, pada tahun 1962-1965 pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini 

menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Fakultas cabang dari IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, atas desakan rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan 

serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama 

Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 

tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 November 1962. Kemudian 

menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 November 1964 dengan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian 

Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang 

Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 

77  tanggal 28 Oktober 1965.  

 Fase tahun 1965-2005 Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang 

besar  dari rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan 

pengajaran agama Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan 

Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-

kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri 

sedang tiga fakultas dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, 

Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 November 1965 
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berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah 

al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 

Oktober 1965. 

 Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari nama raja 

Kerajaan Gowa yang  pertama memuluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah 

pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan 

kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan 

Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV 

tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan 

nama lengkap I Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah 

wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam 

kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya 

gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam 

agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena 

dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. 

Ide pemberian nama “ Alauddin ” kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, 

mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN “ Alauddin” , di antaranya adalah 

Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan 

Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli 

sejarah Makassar. 

 Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga  

Fakultas, berkembang menjadi lima Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakuktas 

Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 
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Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI 

No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba (153 km arah 

selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan Presiden  RI No.9 Tahun 

1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program 

Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 

31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 

PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri. 

 Fase Tahun 2005 sampai Sekarang untuk merespon tuntutan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya  Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen 

Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya 

khususnya jenjang pendidikan menegah, serta untuk menampung lulusan jenjang 

pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan 

Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut 

menjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 

dan atas dukungan civitas Akademika dan  Senat IAIN Alauddin serta 

Gubernur  Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar 

menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I 

dan Menteri Pnedidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) 

Universitas Islam Negeri Alauddinn Makassar berdasarkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang 
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ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR H 

Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. 

 Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas , UIN 

Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima Fakutas menjadi tujuh 

Fakultas dan 1 Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI 

Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu: 

a. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) 

b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 

c. akultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) 

d. akultas Adab dan Humaniora (FAH) 

e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 

f. Fakultas Sains dan Teknologi (FST) 

g. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FIK) 

h. Program Pascasarjana (PPs)
39

 

a) Visi Misi UIN Alauddin Makassar 

Visi  

Pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasisi peradaban islam 

 

                                                           
 39

Profil Uin Alauddin Makassar, Sejarah Perkembangan, https://uin-

alauddin.ac.id/profil/sejarah-perkembangan 2019, (diakses 19 Maret 2022 pukul 19.25 Wita) 

https://uin-alauddin.ac.id/profil/sejarah-perkembangan
https://uin-alauddin.ac.id/profil/sejarah-perkembangan
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Misi  

1) Menciptakan atmosfir akedemik yang representative bagi 

peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan 

bermasyarakat 

2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara 

nilai ajaran islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

(Ipteks) 

3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola 

baik, dan berdaya saing menuju universal riset dengan 

mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan. 

b) Tujuan 

1) Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya 

potensi insane yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal. 

2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berbasis intelektualegrasi keilmuan. 

3) Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang 

sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang 

islami. 

4) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan 

internasional. 
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3. Sejarah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

 Fakultas ushuluddin dan Filsafat mulai dibentuk pada tahun 1978 karena 

dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 1989 dimana jenjang 

pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah 

dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional RI dan Departemen Agama RI, di 

perlukan perubahan status kelembagaan  dan Institute menjadi Universitas. Maka atas 

prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas 

akedemika dan senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka 

diusulkan konversi IAIN Alauddin Makassar mulai Oktober 2005 status kelembagaan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 

Republik Indonesia No. 57 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober yang di tanda tangani 

dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI  Bapak Dr. H. Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. Terdapat tujuh 

Jurusan yang ada pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yaitu: 

a. Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir 

b. Ilmu Hadist 

c. Aqidah dan Filsafat Islam 

d. Studi Agama-Agama 

e. Sosiologi Agama 

f. Ilmu Politik 

g. Hubungan Internasional 
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a) Visi Misi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Visi  

Menjadi Fakultas terkemuka dalam transformasi ilmu-ilmu Ushuluddin 

berbasis peradaban islam. 

Misi 

1) Meningkatkan peran fakultas sebagai eksponen utama transformasi 

intelektual masyarakat 

2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang merefleksikan integrasi, sinergi dan harmoni 

antara nilai-nilai agama dan kearifan nusantara. 

3) Menjalin hubungan yang sinergis dan harmonis dengan lembaga-

lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memiliki perhatian pada 

pembangunan tradisi intelektual masyarakat untuk mewujudkan 

peradaban islam. 

b) Tujuan  

1) Terciptanya tradisi Intelektualisme yang transformatif dan atmosfir 

akedemik (academic atmosphere) dalam suasana nonsectarian, 

pluralitas agama, suku, bangsa, dan budaya dengan menjunjung tinggi 

akhlak mulia. 

2) Terbangunnya potensi insani yang kompeten, melalui system dan 

strategi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat serta kerja sama yang dinamis, relevan dan visioner. 

3) Terbangunnya jejaring kerjasama yang setara, kreatif dan inovatif, 

baik internal maupun eksternal 



41 
 

 

4) Terwujudnya system manajemen, dan tata kelola fakultas yang 

transparan, demokratis, inklusif, sehat, harmonis, serta berbasis 

meritokrasi dan prestasi. 

5) Terwujudnya fakultas yang beridentitas keummatan, berorientasi 

kerakyatan, berakar pada nilai-nilai dan ajaran islam yang 

berkerahmatan. 

3. Sejarah Singkat Jurusan Sosiologi Agama 

 Jurusan/Prodi Sosiologi Agama pada awalnya merupakan salah satu prodi di 

Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat berdasarkan Surat 

Keputusan Dirjen Bimbaga Nomor: E/50/1999, Jurusan Perbandingan Agama 

mendapat izin untuk membuka dua program studi, yaitu Kajian Agama- dan 

Sosiologi Agama. Namun atas pertimbangan prodi baru, maka penerimaan 

mahasiswa baru untuk kedua prodi ini pada tahun ajaran 1999/2000 tetap hanya 

menerima Jurusan/Prodi Perbandingan Agama. Pada tahun 2004 kedua prodi 

tersebut, yakni Prodi Kajian Agama-Agama dan Prodi Sosiologi Agama Agama baru 

mulai dibuka. Berlakunya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 

tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan 

tinggi agama, maka mulai tahun ajaran 2009/2010 Jurusan Perbandingan Agama 

kembali membuka Program Studi Perbandingan Agama dan Program Studi Sosiologi 

Agama. Sejak bulan Oktober tahun 2015 Jurusan/Prodi Sosiologi Agama menjadi 

Jurusan/Prodi yang berdiri sendiri dan tahun 2020 memiliki 636 orang mahasiswa 

dan 417 orang alumni yang sudah bekerja diberbagai macam bidang antara lain: 
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1. A.Muh Naim, S. Sos (2003) General Manager Mitsubishi Papua Barat 

2. Lubis, S. Sos, M. Ag (2003) Dosen Sekolah Keperawatan Kabupaten. Palopo 

Kabupaten Sulawesi Selatan 

3. Hasrul Hasti, S. Sos (2003) Pegawai BKKBN Kabupaten.Buton Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

4. Suhardi, S. Sos (2005) Kepala Urusan Keuangan Desa Tombolopao 

Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 

5. Ratnah Rahman, S. Sos, M. Si (2008) Dosen Prodi Sosiologi Agama UIN 

Alauddin Makassar 

6. Sabaruddin, S. Sos, M. Si (2008) Dosen Prodi Sosiologi Agama IAIN Palopo 

Provinsi Sulawesi Selatan 

7. Ardiansyah, S. Sos (2008) Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tana 

Toraja Provinsi Sulawesi Selatan 

8. Nur Annisa, S. Sos, M. Fil.I (2009) Dosen Prodi Sosiologi Agama UIN 

Alauddin Makassar 

9. Agussalim, S. Sos (2009) Pengusaha di Jakarta 

10. Zulfira Feriana, S. Sos (2010) Kepala Urusan Keuangan Desa Bontomanai 

Kabupaten. Gowa 

11. Wardiman Darmadi, S. Sos (2012) Pegawai Kementerian Agama Kab. Tana 

Toraja 

Tenaga pengajar/dosen Prodi Sosiologi Agama sesuai homebase sejumlah 14 

orang, dan diluar homebase 29 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 

(strata dua) 
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 Adapun komposisi pimpinan jurusan/prodi Sosiologi Agama periode 2019-

2023, sebagai berikut : 

Ketua Jurusan/Prodi         : Dr. Wahyuni, S. Sos, M. Si 

Sekretaris Jurusan/Prodi : Dr. Asrul Muslim, S. Ag, M. Pd 

a. Visi, Misi Jurusan Sosiologi Agama 

Visi  

 Menjadi pusat kajian dan riset sosiologi agama untuk mewujudkan 

masyarakat yang berperadaban Islam. 

Misi  

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integritas anatar ilmu 

keislamanan dengan ilmu Sosiologi 

2. Melahirkan Sarjana Muslim dalam bidang Sosiologi Agama 

3. Menjadi pelapor dalam merespon isu-isu keagamaan kontemporer dalam 

masyarakat dengan pendekatan Sosiologi Agama.   

b. Tujuan 

1. Melahirkan sarjana muslim dalam bidang sosiologi agama yang mampu 

mewujudkan peradaban peradaban Islam. 

2. Mampu berprofesi di bidang kajian sosiologi agama dan riset.  

3. Mampu bekerjasama dengan pihak lain dalam memecahkan masalah-

masalah sosial keagamaan.
40

 

 

                                                           
 40

 Profil Prodi Sosiologi Agama 2021 
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c. PROFIL LULUSAN 

Tabel 4.1 Profil Lulusan 

1.  Nama  Program Studi Sosiologi Agama 

2.  Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

3.  Profesi Lulusan 1.Analis dalam bidang Sosiologi Agama 

2.Peneliti Sosial Keagamaan 

 

4.  Profesi Lulusan Alternatif 1.Pengajar/Fasilitator 

2.Penyuluh Agama 

3.Penulis dan pengamat masalah sosial keagamaan  

4.Social Entrepreneur 

5. Kompetensi Lulusan 1.Memiliki kepribadian, integritas dan loyalitas 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam 

2.Memiliki kemampuan akademik, riset dan 

profesional di bidang sosiologi agama  

3.Memiliki kemampuan dalam menganalisis dan 

memecahkan masalah sosial keagamaan 

6. Indikator Kompetensi 1.Memahami teori-teori sosial tentang agama 

2.Memahami hubungan timbal balik antara agama 

dan masyarakat, masyarakat dan agama 

3.Merancang tatanan masyarakat berdasarkan nilai-

nilai agama 

7. Tolok Ukur Kompetensi 1.Menjelaskan fenomena sosial keagamaan 

2.Menerapkan teori-teori sosial dalam penelitian 
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sosial keagamaan 

3.Menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam dalam 

merancang tatanan masyarakat 

8. Proses Integrasi, Kompetensi 

Dalam Mata Kuliah 

Menyajikan berbagai mata kuliah ilmu-ilmu sosial, 

ilmu-ilmu agama dan akhlak, teori-teori sosial dan 

dinamika sosial keagamaan 

9. Mata Kuliah Kompetensi 

Utama 

1.Pengantar Sosiologi 

2.Pengantar Antropologi 

3.Teori Sosiologi Agama 

4.Teori Sosiologi Klasik 

5.Sosiologi Pedesaan 

6.Antropologi Agama 

7. Teori Sosiologi Modern dan Post Modern 

8.Sosiologi Perkotaan  

9.Sosiologi Ibnu Khaldun 

10.Sosiologi Kebudayaan  

11.Sosiologi Islam  

12.Sosiologi Organisasi 

13.Teori Perubahan Sosial dan Pembangunan 

14.Sosiologi Pesantren 

15.Sosiologi Bugis Makassar 

16.Sosiologi Politik 

17. Sosiologi Maritim  

18.Tafsir Ayat-Ayat Sosial 
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19.Hadis-Hadis Sosial 

20.Akidah Akhlak 

Sumber: Data Profil Jurusan Sosiologi Agama 2021 

Sesuai dengan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

yang berlaku di Program Studi Sosiologi Agama maka seorang mahasiswa harus 

menyelesaikan 145 sks untuk dapat mencapai gelar sarjana (S. Sos). Pengambilan 

SKS setiap semester diperhitungkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada 

semester ganjil dan genap yang mendahuluinya dengan batas sebagai berikut: 

1) 3,01 - 4,00 dapat mengambil sks 22 - 24  

2) 2,50 - 3,00 dapat mengambil 18 – 21 

3) 2,00 – 2,49 dapat mengambil 12 -17 sks 

4) < 2,00 dapat mengambil 10 sks bagi semester IV ke atas 

d. Tenaga Pengajar Jurusan Sosiologi agama 

Tabel 4.2 Tenaga Pengajar Jurusan Sosiologi agama 

No. Nama/NIP Pangkat/Gol  

Jabatan 

Mata Kuliah 

Binaan 

Pendidikan 

1. Prof. Dr. H. Musafir, M. Si 

NIP 19560717 198603 1 003 

Pembina Utama 

Madya  (IV/d) 

Guru Besar 

Sosiologi Agama S3 UNHAS 

2. Dr. M. Hajir Nonci, M. Sos. I 

NIP 19591231 199102 1 005 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Lektor Kepala 

Sosiologi Agama S3 UIN 

Alauddin 

Makassar 

3. Dr. Hj.Marhaeni Saleh, M. Pd Pembina Utama Teologi Islam S3 UIN 
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NIP Muda (IV/c) 

Lektor Kepala 

Alauddin 

Makassar 

4. Dra. Akilah Mahmud, M.Pd 

NIP 

Pembina (IV/a) 

Lektor Kepala 

Akhlak  S2 Universitas 

Negeri 

Makassar 

5. Dr. Wahyuni, S. Sos, M. Si 

NIP 19701013 199903 2 001 

Pembina (IV/a) 

Lektor Kepala 

Sosiologi S3 UNHAS 

 

6. Dr. Marhany Malik, M. Hum 

NIP 

Penata Tk.I (III/d) 

Lektor 

Bahasa Inggris S3 Universitas 

Negeri Jakarta 

7. Dr.Dewi Anggariani, S. Sos,  

M. Si 

NIP 19690729 199903 2 001 

Penata Tk.I (III/d) 

Lektor 

Antropologi S3 UNHAS 

8. Hj. Suriyani, S. Ag, M. Pd 

NIP 19710703 200312 2 002 

Penata Tk.I (III/d) 

Lektor 

Sosiologi 

Pedesaan dan 

Perkotaan 

S3 UNHAS 

(sementara) 

9. Dr.Asrul Muslim, S.Ag, M. Pd 

NIP 19770209 201101 1 003 

Penata Tk.I (III/d) 

Lektor 

Teori Perubahan 

Sosial Dan 

Pembangunan 

S3 UIN 

Alauddin 

10. Muh. Ridha, S. HI, MA 

NIP 19840701 201903 1004 

 

Penata Muda Tk I 

(III/b)  

Asisten Ahli 

Sosiologi 

Modern Dan Post 

Modern 

S2 UGM 

11. Ratnah Rahman, S. Sos, M. Si 

NIP 19900906 201903 2 008 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 

Asisten Ahli 

Sosiologi 

Modern Dan Post 

Modern 

S2 UNHAS 
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12. M. Syaiful, S. Sos, M. Si 

NIP 19860304 201903 1 010 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 

Asisten Ahli 

Antropologi S3 UNHAS 

 

13. Imamul Haq, S.EI, MA 

NIP 19861203 201903 1 011 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 

Asisten Ahli 

Antropologi 

Agama 

S2 UGM 

14. Dr. Santri Sahar, M. Si 

NIDN 2019057002 

Penata Muda Tk.I 

(III/c) 

Lektor 

Antropologi 

Agama 

S3 UNHAS 

 

Sumber: Data Profil Jurusan Sosiologi Agama 2021 

 

B. Bentuk Media yang digunaakan dalam Pertemanan Dekat Perempuan 

Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama. 

 Media sosial saat ini menjadi lebih muda diakses karena dapat dibuka melalui 

priti elektronik yang lebih muda dibawa. Media sosial merupakan suatu fitur 

komputer yang memungkinkan seseorang untuk saling berbagi maupun bertukar 

informasi, ide, gambar, video, dan melakukan banyak hal lagi.proses berbagai konten 

dilakukan dengan cara non-konvensional melalui media interaksi berbasis internet. 

Saat ini media sosial menjadi hal yang sangat penting dikehidupan masyarakat mulai 

dari dunia bisnis, pendidikan, sampai dengan industri.  

 Media sosial memainkan peran sangat vital di masyarakat ataupun mahasiswa 

dalam mengubah gaya hidup manusia masa kini. Laman sosial media seperti, Twitter, 

Facoobok, Whatsapp, Instagram, dan Tiktok serta media sosial yang lainnya telah 

menjadi rutinitas pada hampir setiap individu. Media sosial juga menjadi salah satu 
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perantara terjalinnya suatu bentuk  pertemanan antara mahasiswi  dan menjadikan 

media sosial sebagai sarana untuk bertukar pikiran, saling memberikan informasi 

sampai terbentuk sebuah kelompok pertemana dekat.    

 Pada tahap Observasi peneliti mengamati dan melihat bentuk-bentuk media 

sosial yang digunakan informan walaupun belum wawancara langsung. Peneliti 

melakukan observasi dengan cara melihat informan yang sedang berkumpul dengan 

teman dekatnya kemudian  mendekat di tempat informan berkumpul kemudian 

melihat dari arah yang lumayan dekat Pada saat itu mengamati ada beberapa media 

sosial yang digunakan oleh informan yang peniliti lihat yaitu yang pertama 

WhatsApp, peneliti melihat dan mendengar perbincangan kelompok pertemanan 

dekat tersebut dan menyebut media sosial ini, yang kedua Instagram. Peneliti 

berupaya mengamati ketika informan tersebut mengabadikan momen atau mengambil 

gambar kemudian mengupload di salah satu media sosial yakni Instagram, dan yang 

terakhir Tiktok. Peneliti melihat salah satu informan mengajak teman dekatnya 

membuat konten pada media sosial Tiktok yang memang lagi trend sekarang. Tiga 

media sosial tersebut menjadi bahan observasi untuk memecahkan rumusan masalah 

pertama sebelum ke tahap wawancara. Bentuk media yang digunakan dalam 

pertemana dekat pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan beberapa informan. 

1. Media Sosial Whatsapp dan Instagram 

 Berikut menurut Sahra Aulia yang berpendapat bahwa ada beberapa 

media sosial yang digunkan dalam pertemanan dekat. 

 

“Menurut saya pribadi media sosial sangatlah penting bagi suatu 

pertemanan karena kita bisa saling bertukar informasi melalui media 

sosial. Ada berbagai jenis media sosial yang saya gunakan dengan 



50 
 

 

teman dekat saya yaitu whatsapp, dan instagram. Kedua media sosioal 

tersebut yang saya gunakan sehari-hari dengan teman dekat saya, yang 

pertema whatsapp melalui media sosial ini saya dengan teman dekat 

membuat grup chat yang bisa memudahkan kami dalam berinteraksi 

dan bertukar informasi, yang kedua instagram media sosial ini saya 

gunakan untuk mengupload memont-moment yang saya lakukan 

dengan teman saya seperti mengupload foto, video kebersamaan kami 

dan bisa di simpan sebagai kenangan jika kamu tua nanti”.
41

 

 Berikut gambar media sosial yang digunakan oleh informan yang diperoleh 

oleh peneliti, sebagai berikut. 

Gambar 4.2 Media Sosial yang digunakan Informan 

     

(whatsApp)  (Instagram) 

 Kesimpulan dari pendapat informan tersebut bahwa, media sosial merupakan 

hal penting bagi pertemanan karena dengan menggunakan media sosial dapat 

memudahkan untuk saling bertukar informasi sesama teman dekat. Adapun media 

sosial yang digunakan yaitu Whatsapp yang digunakan untuk berinteraksi sesama 

teman dekat secara online, Instagram digunakan untuk mengupload moment-moment 

bersama teman dekat seperti foto dan video. 

2. Media Sosial Whatsapp, Instagram, dan Tiktok 

 Hal ini juga disampaikan oleh Harniza dalam hasil wawancara tentang bentuk 

Media Sosial yang digunakan dalam pertemanan dekat. 

“Saya menggunakan media sosial dengan mempunyai kegunaan masing-

masing, dan mempermudah saya dalam berinteraksi bersama teman dekat saya 
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di situ saya bisa mengetahui kabar teman dekat saya apa bila kami sedang 

berjauhan, ada beberapa media sosial yang saya ginukan whatsapp, instagram, 

dan tiktok. Alasan saya menggunakan media sosial whatsapp yaitu karena 

dalam media sosial ini termasuk hampir seluruh individu menggunakannya 

begitupun dengan teman-teman saya mereka semua menggunakan media 

sosial tersebut sehinga kami membentuk sebuah grup chat. Media sosial kedua 

yakni instagram alasan saya menggunakan media sosial ini karena semata-

mata hanya untuk megabadikan dan mengupload setiap moment untuk 

dijadikan sebagai arsipan. Media sosial yang ketiga yakni tiktok alasan saya 

menggunakan media sosial hanya untuk dijadikan sebagai hiburan bersama 

teman dekat saya dan juga terdapat banyak motivasi dan informasi yang saya 

dapatkan dalam media sosial ini namun, biasanya saya juga ikut membuat 

konten untuk mengisi kekosongan bersama teman dekat saya”. 
42

 

 Berikut gambar Media Sosial yang digunakan oleh informan yang diperoleh 

oleh peneliti, sebagai berikut 

Gambar 4.3 Media Sosial yang digunakan Informan 

    

(WhatsApp) (Instagram) (Tiktok) 

 Berdasarkan pendapat informan tersebut tentang penggunaan media sosial 

dalam pertemanan dekat memiliki fungsi masing-masing yaitu, whatsapp digunakan 

untuk mempermudah berinteraksi sesama teman dekat dengan membuat grup chat 

yang bisa mempermudah bertukar informasi, intagram digunakan untuk 

mengabadikan dan mengupload setiap moment bersama teman dekat untuk dijadikan 

sebagai arsipan, dan tiktok digunakan bersama teman dengan membuat konten-konten 

tetapi tidak untuk di publis hanya di simpan sebagai hiburan. 
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3. Media Sosial Whatsapp, Instagram, dan Facebook 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh Chaerun Nisa tentang media sosial 

yang digunakan dalam pertemanan dekat. 

“Menurut saya media sosial sangat memudahkan para penggunanya untuk 

melakukan interaksi sosial secara online. Disini saya bisa berkomunikasi, 

networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media sosial yang sering 

saya gunakan dalam sehari-hari yakni instagram, facebook, dan whatsapp. 

Ketiga media sosial ini saya gunakan sebagai alat berinteraksi dengan 

banyak orang, keluarga dan teman-teman yang jauh pun bisa saling 

berkomunikasi, dan memudahkan memperoleh dan menyampaikan 

informasi, jarak dan waktu bukan lagi masalah, facebook merupakan media 

sosial pertama yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan teman dekat 

saya walaupun sekarang sudah sangat jarang saya gunakan tetapi masi tetap 

ada di hp saya di situ juga tersimpan banyak moment-moment yang saya 

abadikan bersama teman saya. dan Instagram merupakan media sosial yang 

sering saya gunakan karena ini merupakan media sosial yang teman-teman 

saya juga gunakan saya tidak hanya menggunakan untuk mengupload foto 

dan video namun biasanya di media sosial ini saya mendapatkan kata-kata 

motivasi dan video-video islami nah distu saya biasanya mengirimkan teman 

dekat saya untuk dibaca dan dijadikan sebagai motivasi dan media sosial ini 

memberikan informasi yang sangat uptudet jadi saya biasanya tidak 

ketinggalan dengan informasi-informasi yang sedang viral ”. 
43

 

 

 Berikut gambar media sosial yang digunkan oleh informan yang diperoleh 

peneliti, sebagai berikut. 

Gambar 4.4 Media Sosial yang digunakan Informan 

    

 (WhatsApp) (Facebook) (Instagram) 

                                                           
 43

 Chaerun Nisa (22 Tahun), wawancara. Tanggal 01 April 2022 



53 
 

 

 Menurut informan tersebut ada tiga media sosial yang digunakan yaitu 

Whatsapp, facebook, dan Instagram. Ketiga media sosial tersebut memiliki fungsi 

masing-masing bagi informan Whatsapp digunakan untuk alat berinteraksi  saling 

bertukar informasi dengan teman dekat media sosial ini merupakan yang paling 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, facebook merupakan media sosial 

yang sudah jarang digunakan tetapi ini merupakan media sosial pertama yang 

digunakan untuk berinteraksi sesama teman dekat, Intagram media sosial ini juga 

termasuk sering digunakan bersama teman dekat bahkan di media sosial ini informan 

mengabadikan semua moment-moment bersama teman dekat seperti foto dan video, 

juga digunakan untuk melihat konten-konten didalamnya seperti kata-kata motivasi 

dan melihat video-video islami dan informasi-informasi yang viral di tengah 

masyarakat yang biasa menjadi perbincangan ketika kumpul bersama teman dekat.  

 

Gambar 4.5  Tampilan Konten-konten Islami dalam Media Sosial yang 

digunakan Informan 

             

4. Media Sosial Whatsapp, Instagram, Facebook, dan Line 

 Berikut menurut Luluk Masruha yang berpendapat bahwa ada beberapa media 

sosial yang digunakan dalam pertemanan dekat. 

 “Saya menggunakan beberapa media sosial untuk berinteraksi, apalagi saya 

termasuk orang jauh dari keluarga maupun teman ketika saya pulang 
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kampung karena saya tinggal di nunukan, jadi saya memnfaatkan media 

sosial sebagai alat bertukar informasi. Ada empat media sosial yang saya 

gunakan seperti whatsapp, instagram, line, dan facebook. Whatapp media 

sosial yang saya gunakan untuk bertukar informasi dengan tema dekat saya 

maupun keluarga, karena dengan menggunakan media sosial tersebut saya 

bisa melepas rindu dengan keluarga atau teman yang lama tidak bertemu, 

instagram yaitu media sosial yang saya gunakan untuk sebagai hiburan dan 

saya termasuk orang yang suka menbadikan moment apalagi ketika kumpul 

dengan teman-teman dekat supaya nanti kalau lama tidak bertemau dengan 

teman masi ada video-video dan foto yang bisa kita lihat sebagai obat rindu, 

line media sosial ini temasuk sudah sangat lama saya gunakan tetapi sekrang 

sudah jarang saya buka karena rata-rata teman saya sudah mulai tidak 

menggunakan media sosial ini tetapi saya tetap menyimpan di hp saya 

karena, dan terakhir facebook media sosial ini saya gunakan juga untuk 

mengabadikan moment-moment saya bersama teman-teman tetapi di sini 

hanya sebagian saya upload lebih banyak di instagram”.
44

 

 

 Berikut gambar media sosial yang digunakan oleh informan yang diperoleh 

peneliti, sebagai berikut. 

Gambar 4.6 Media Sosial yang digunkan Informan  

    

(whatsapp)  (facebook) (Line) (Instagram)  

 Berdasarkan pendapat informan tersebut tentang media sosial yag digunakan 

dalam pertemanan dekat yaitu ada empat media sosial whatsapp, facebook, line dan 

instagram. Media sosial tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

tempat berinteraksi dan saling bertukar informasi sesama teman dekat, dan juga 
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digunakan untuk mengabadikan momen-moment ketika sedang berkumpul dengan 

teman dekat. 

C. Dampak Jejaring Sosial Terhadap Pertemanan Dekat Perempuan pada 

Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama 

 Jejaring sosial juga memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi 

penggunanya. Mengapa bisa terjadi hal demikian memang menjadi pertanyaan yang 

cukup besar.  Setelah melakuan wawancara dengan informan ada beberapa dampak 

yang ditimbulkan oleh jejaring sosial terhadap pertemanan dekat perempuan. 

 

1. Dampak Positif Jejaring Sosial 

 Dampak positif yang dimaksud adalah suatu keinginan untuk 

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang 

lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya 

yang baik, menguntungkan bagi kehidupan, tanpa merugikan orang lain. Dari 

hasil wawancara beberapa informan berpendapat tentang dampak positif 

jejaring sosial terhadap pertemanan dekat. 

 Berdasarkan tahap Observasi yang peneliti mengamati untuk 

mendapatka informasi tentang dampak-dampak jejaring sosial terhadap 

pertemanan dekat. ketika melihat salah satu informan yang sedang 

menghubungi salah satu teman dekatnya dengan menggunakan situs jejaring 

sosial. Informan tersebut menhubungi temannya yang tidak sempat datang ke 

kampus karena masih berada dikampung dan mendengarkan percakapan 

online tersebut, ini salah satu bentuk pemanfaatan situs jejaring sosial. 

Kemudian peneliti juga mengati ketika informan tersebut berkumpul dengan 
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teman dekatnya dan melihat  saling menghibur satu sama lain yang 

menggunakan salah satu situs jejaring sosial sebagai sarana hiburan dengan 

membuat video dan mengambil gambar. Peneliti berupaya mencatat informasi 

yang didapat sebelum turun ke tahap wawancara untuk mendapatkan 

informasi yang lebih real dan juga bisa membandingkan tahap observasi dan 

wawancara. 

a. Sebagai alat berinteraksi sesama teman dekat    

 Berikut pendapat Nurul Ain sebagai informan dalam penelitian ini 

mengenai hal tersebut: 

“Menurut saya banyak dampak yang ditimbulkan oleh jejaring sosial 

terhadap pertemana dekat terutama dampak positif. Karena saya bisa 

dikatakan bahwa hampir tidak bisa dipisahkan oleh jejaring sosial 

tersebut, adapun dampak positif jejaring sosial terhadap pertemanan 

saya yakni semakin mempermudah berinteraksi dengan teman saya 

karena dapat berkomunikasi dengan livetime, bahkan tak lagi 

terpengaruh oleh jarak yang sangat jauh karena saya jarang bertemu 

dengan teman karena jaraknya lumayan jauh jadi saya memanfaatkan 

situs jejaring sosial ini, seperti halnya jika ada salah satu teman yang 

berhalangan datang ke kampus karena sakit dia cukup memberikan 

kabar melalu situs jejaring sosial tersebut jadi itulah salah satu dampak 

positif menurut saya namun masi banyak dampak positif yang lain untuk 

diri saya pribadi seperti untuk mempromosikan barang yang saya jual di 

situs jejaring sosial”
45

 

 Berdasarka pendapat diatas terlihat bahwa banyak manfaat yang kita dapat 

dari jejaring sosial. Selain jangkaunnya tidak terbatas sehingga kita bisa dengan 

mudah berkomunikasi dengan teman dekat tanpa harus memikirkan jarak dan waktu, 

seperti halnya mempermudah berkomunikasi dengan teman yang lama tidak bertemu 

dan bisa bertemu walapun secara online, dari hasil observasi danpernyataan informan 
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tersebut memang benar adanya, jadi itulah dampak positif jejaring sosial dalam 

pertemanan. 

b. Sebagai sarana hiburan 

 Berikut pendapat oleh Rismawati dalam hasil wawancara penelitian mengenai 

dampak positif jejaring sosial. 

“Menurut saya dampak positif jejaring sosial terhadap perteman dekat, selain 

memudahkan dalam berinteraksi antar satu sama lain ada juga dampak 

positifnya yang lain seperti sebagai sarana hiburan, dimana saya bersama 

teman-teman saling menghibur satu sama lain walaupun melalui situs jejaring 

sosial apa lagi biasanya ada salah satu dari kami yang sedang bersih namun 

tidak bisa kumpul karena kami berjauhan disitulah saya sebagai teman 

menghibur melalui situs jejaring sosial tersebut, seperti saling mengirimkan 

kata-kata motivasi, kartu ucapan dan juga ketika ada waktu kosong biasanya 

saya mengajak teman-teman untuk bermain game secara virtual”.
46

 

 Pendapat informan tentang dampak positif jejaring sosial terhadap pertemanan 

dekat dapat disimpulkan bahwa banyak dampak positif jejaring sosial terhadap 

pertemanan dekat, namun secara umum yang dirasakan oleh informan yaitu dengan 

adanya situs jejaring sosial ini membantu mempermudah dalam berinteraksi sesama 

teman, selain itu ada dampak positif yang lain seperti sebagai sarana hiburan, jadi 

dengan adanya situs jejaring sosial ini kita masih bisa merasakan suatu hiburan dari 

teman dekat walapun terhalang oleh jarak yang cukup jauh secara virtual. 

c. Sebagai media support system dalam akedemik (pembelajaran) 

 Seperti juga halnya yang disampaikan oleh Rizki Maulidya tentang dampak 

positif jejaring sosial terhadap pertemanan dekat. 

“Menurut saya dengan adanya situs jejaring sosial dalam kelompok 

pertemanan sangat membantu saya dalam dunia kampus sehingga saya tidak 

pernah ketinggalan tentang informasi kampus maupun pelajaran-pelajaran 

karena dengan adanya situs jejaring sosial ini ada media sosial yang di buat 

grup chat, nah distulah teman saya sering kali membagikan buku-buku dalam 

bentuk pdf yang bisa dijadikan sebagai bacaan, rujukan untuk tugas makalah 
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ataupun skripsi, dan bahkan dengan adanya grup di dalam media sosial ketika 

saya tidak ke kampus saya tidak pernah ketinggalan info-info kampus karena 

teman saya selalu menginformasikan melalui grup chat pertemanan saya, dan 

biasanya juga teman saya selalu menginformasikan jadwal-jadwal seperti 

jdwal pembayaran ukt jadwal libur kampus dan bahkan jadwal-jadwal ujian 

semester tetapi sekarang sudah semester akhir jadi informasi-informasi yang 

selalu dibagikan itu yang mau ujian skripsi untuk dihadiri mengisi buku 

control sebagai persyaratan ujian akhir skripsi”.
47

 

 Menurut penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak positif 

jejaring sosial terhadap pertemanan dekat yaitu sebagai media support system dalam 

akedemik (pembelajaran). Dengan adanya situs jejaring sosial dapat membantu 

sesama teman dekat dalam nilai-nilai akedemik (pembelajaran), bahkan juga dapat 

memberikan informasi-informasi kampus dengan menggunakan media sosial untuk 

menyebarkan informasi tersebut dalam grup obrolan dan dengan adanya grup dapat 

dengan mudah untuk membagiakan informasi-informasi bahkan referensi buku-buku 

dalam bentuk pdf. 

2. Dampak Negatif Jejaring Sosial. 

 Dampak negatif yang di maksud pada penelitian ini adalah pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, 

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan 

agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Negatif adalah pengaruh 

buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginan yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. 

                                                           
 47

 Rizki Maulidya (21 Tahun), wawancara di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar. Tanggal 23 Februari 2022. 



59 
 

 

 Hasil observasi peneliti berupaya mengamati dan melihat informasi-informasi 

terkait dampak negatif jejaring sosial terhadap pertemanan dekat. Pada saat peneliti 

turun observasi ada sekumpulan kelompok pertemanan dekat yang sedang berkumpul 

di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang sedang beradu mulut dengan sesama teman 

dekatnya dikarenakan suatu hal yang belum pasti peneliti tahu, namun ini bisa 

menjadi informasi sebelum turun langsung untuk tahap wawancara.  

a. Terjadi kesalahpahaman 

 Berikut pendapat informan Nur Annisa Indah Cahyani tentang dampak negatif 

jejaring sosial terhadap pertemanan dekat. 

“Selain ada dampak positifnya pasti ada juga dampak negatif jejaring sosial 

terhadap pertemanan dekat apa lagi situs jejaring sosial ini hampir setiap saat 

saya gunakan jadi saya merasakan langsung dampak-dampak yang 

ditimbulkan, nah menurut saya dampak negatif yang paling nampak saya 

rasakan yaitu sering terjadi kesalah pahaman antara saya dengan teman dekat 

saya, seperti contoh ketika saya mengupload status di salah satu situs jejaring 

sosial dalam hal ini saya tidak ada sama sekali niatan untuk menyinggung 

seseorang apalagi teman dekat saya, namun saya membuat status tersebut 

semata-mata untuk hiburan saja walaupun kalimatnya seakan-akan 

menyinggung tetapi saya memang senang mengupload status yang galau atau 

kata-kata bijak yang biasa membuat orang tersinggung sampai ke tema dekat 

saya, jadi disitulah timbul kesalah pahaman antar saya dengan teman dekat 

saya padahal saya tidak ada niatan untuk menyinggung tapi terkadang teman 

dekat saya juga langsung mengira bahwa dia yang saya singgung, tapi hal 

yang saya tidak suka teman dekat saya ini tidak langsung memberitahu saya 

tentang status yang saya buat membuat dia merasa tersinggung malahan dia 

malah menceritakan hal tersebut ke teman yang lain jadi saya mengetahui hal 

tersebut dari teman yang lain bukan dari dia langsung, dan biasanya juga 

banyak berita-berita hoax yang dibagikan melalui situs jejaring sosial bahkan 

biasa teman saya membagikan informasi hoax tersebut yang belum tentu 

kebenarannya dan sepengetahuan saya ada hukumnya yang menyebarkan 

berita hoax tersebut sehingga mencullah perbedaan pendapat sesama teman 

dekat, apalagi informasi tersebut tentang dunia kampus dan bahkan jurusan 
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tetapi dia tidak mecari informasi yang jelas sebelum menyebarkan di dalam 

grup pertemanan saya”.
48

 

 Menurut pendapat informan tersebut dalam hasil observasi dan wawancara 

memang benar adanya bahwa sering terjadi kesalahpahaman sehingga timbul cekcok 

antara sesame teman dekat. Dalam menggunakan situs jejaring sosial harus pintar-

pintar jangan langsung memberi kesimpulan tentang apa yang di lihat karena belum 

tentu apa yang kita lihat dari unggahan-unggahan seseorang dalam situs jejaring 

sosial tersebut itu menyinggung seseorang ataupun teman dekatnya sendiri melainka 

itu hanya bentuk hiburan untuk diri seseorang sehingga dia mengupload status di situs 

jejaring sosial hanya untuk kepuasan hati, sebagai sarana hiburan dan juga sering 

membagikan berita hoax tentang dunia kampus bahkan jurusan di grup chat sehingga 

sering kali muncul perdebatan karena informasi tersebut belum jelas tetapi sudah di 

sebar luaskan.  

 Penyebaran berita hoax tersebut ada hukumnya yakni dilihat pada  UU Nomor 

11 Tahun 200 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 45A ayat 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara  paling lama 6(enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
49

 

b. Munculnya rasa malas 

 Hal yang sama juga di sampaikan oleh Azalia Sarmin tentang dampak negatif 

jejaring sosial.  
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“Dalam menggunakan situs jejaring sosial ini menurut saya memang tidak 

selamanya berdampak positif terus tetapi pasti ada juga dampak negatif yang 

saya rasakan apalagi itu biasa berdampak ke diri saya pribadi dan teman-

teman dekat, jadi dampak negatif yang saya rasakan yaitu muncul rasa malas 

mengerjakan tugas dari kampus ataupun proposal skripsi saya karena sekarang 

saya sementara menyusun proposal skripsi, nah mengapa saya mengatakan 

demikian karena pada saat saya bersama teman-teman saya sudah asik dalam 

obrolan memalu situs jejaring sosial itu sampai-sampai saya tidak mengingat 

waktu jadi tugas saya ini tertinggal lagi sehinggah saya harus tunda lagi besok 

untuk mengerjakan, namun hal tersebut kembali terulang saya dan teman-

teman asik berbincang-bincang di dalam grup chat di salah satu situs jejaring 

sosial dari pembahasan yang basa-biasa saja sampai ke pembahasan yang 

sangat menghubur saya jadi itu bisa membuat saya lupa lagi untuk 

mengerjakan proposal skripsi saya, dan juga biasanya saya dan teman-teman 

dekat saya menrencanaka pertemuan langsung melalui obrolan online tersebut 

di dalam grup chat, seperti saya mengajak teman-teman untuk nongkrong di 

warkop atau di mall jadi dalam hal ini tambah tertinggal lah penyusunan 

proposal skripsi saya namun hal itu memang biasa terjadi dan saya baru 

menyadari ketika sudah ada salah satu teman yang sudah seminar proposal 

dalam hati saya aduh gara-gara terlalu banyak waktu saya terbuang dengan 

keasikan dalam bermain situs jejaring sosial bersama teman saya dan juga 

selalu menjadwalkan untuk pergi nongkrong sehingga saya lupa bahwa ada 

tugas yang harus saya selesaikan. Jadi itulah salah satu dampak negatif yang 

saya rasakan secara langsung tentang dampak negatif jejaring sosial terhadap 

pertemanan dekat dan memang ini salah satu dampak yang selalu mencul di 

diri saya pribadi”.
50

 

 Menurut pendapat informan tersebut dengan hasil observasi dan hasil 

wawancara memang benar adanya karena pada saat observasi peneliti mengamati 

kelompok pertemanan dekat ini lebih sering berkumpul dengan teman-temannya 

namun, hanya sebatas kumpul saja tidak terlihat sedang mengerjakan tugas kampus. 

Jadi dampak negatif jejaring sosial terhadap pertemana dekat, bisa kita simpulkan 

bahwa yang informan rasakan adalah dampak negatifnya yaitu keseringan 

menggunakan situs jejaring sosial dengan keasikan mengobrol dengan teman-teman 

sehingga lupa akan adanya tugas yag harus di selesaikan nah ini bisa dikatakan 
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mengganggu kegiatan belajar apalagi dalam mengerjakan penyusunan tugas akhir 

atau proposal, dan juga dalam pernyataan informan bahwa sering mengajak teman-

teman dekatnya untuk nongkrong jalan-jalan ke mall sehingga lagi-lagi lupa akan 

tugas yang seharusnya dikerjakan, ini merupakan dampak negatif yang selalu muncul 

dan selalu merasakan penyesalan di belakang bahwa banyak sekali waktu terbuang 

padaha waktu itu biasa digunakan dalam mengerjakan tugas kampus, sehingga proses 

belajar tidak tergangu apabila kita bisa mengimbangi atau mengatur waktu dalam 

menggunakan situs jejaring sosial dengan tidak mengganggu proses belajar apalagi 

untuk mengerjakan penyusanan proposal tugas akhir mahasiswa. 

D. Peran Jejaring Sosial terhadap Aktivitas dalam Pertemanan Dekat Perempuan 

pada Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama  

 Setiap individu memiliki waktu yang di habiskan untuk kegaiatan yang dapat 

menjunjang produktifitas mereka atau sekedar untuk menghibur dan 

mengekspresikan diri. Begitu juga dengan mahasiswi dengan padatnya untuk 

mengerjakan penyusunan tugas akhir yaitu skripsi, sehingga terkadang menghabiskan 

waktu hingga sore hari di kampus untuk bimbingan, dari padatnya kegiatan 

mahasiswa tersebut terdapat waktu khusus dimana mahasiswa dapat 

menggunakannya untuk menghibur diri dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang 

bersifat menyenangkan dan menyegarkan pikiran. 

 Pada saat Observasi peneliti berupaya mengamati dan melihat situasi di lokasi 

penelitian guna untuk mendapatkan informasi sebelum turun langsung wawancara 

kepada informan. Pada saat observasi peneliti melihat dan mendengarkan 

perbincangan beberapa kelompok pertemanan dekat yang sedang merencanakan 

liburan akhir pekan, namun peneliti belum bisa pastikan apakah yang peneliti dengar 
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tersebut memang sudah benar, dan kelompok pertemanan dekat tersebut sibuk 

mengatur jadwal kapan akan berangkat liburan ke suatu tempat. Namun untuk 

mendapatkan informasi yang lebih pasti peneliti akan melakukan tahap wawancara. 

Berikut hasil wawancara dari hasil penelitian. 

1. Belajar bersama   

 Berikut pendapat informan Ridha Mardiatilla, menjelaskan tentang aktivitas 

yang biasa dilakukan bersama teman dekat. 

“Menurut saya situs jejaring sosial sangat mempermudah untuk melakukan 

hal-hal dengan teman saya karena saya bisa janjian terlebih dahulu di grup 

chat seperti ketika ingin mengerjakan tugas jadi saya pada malam hari 

menginformasikan di dalam grup chat untuk pergi belajar bersama dsetelah 

pulang dari kampus jadi teman saya sudah mempersipakan barang-barang 

yang akan dibawanya dan biasanya aktivitas belajar bersama ini sering 

dilakukan di kost saya sendiri jadi teman-teman saya bermalam dan biasanya 

juga di warkop nongkrong sambil mengerjakan skripsi bersama teman saya”.
51

 

 Menurut pendapat informan tersebut situs jejaring sosial menjadi perantara 

sehingga sesama teman dekat dapat berkumpul untuk melakukan aktivitas belajar 

bersama yang biasa di lakukan di kost-kostan salah satu temannya biasanya juga di 

salah satu warkop dan bukan hanya sekedar nongkrong kosong melainkan di warkop 

mereka bersama teman-teman dekatnya berkumpul untuk saling membantu dan 

bekerja sama dalam menyusun tugas akhir mahasiswa, yaitu proposal skripsi. 

2. Jalan-jalan ke mall dan nongkrong di cafe. 

 Hal yang sama juga disampaikan Ismi, tentang aktivitas yang biasa dilakukan 

bersama teman dekat. 

“Saya orangnya suka mengajak teman-teman saya untuk pergi jalan-jalan 

pada saat ada waktu luang walaupun ditengah sibuk masing-masing dalam 

mengerjakan tugas akhir, biasanya saya yag selalu mengajak melalui grup 

chat nah di situlah saya dengan teman-teman mengatur untuk jalan-jalan pada 
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saat ada waktu luang ditengah sibuk-sibuknya mengerjakan tugas akhir yaitu 

skripsi, biasanya saya dan teman-teman pergi jalan-jalan ke mall walaupun 

hanya cuci mata saja tetapi itu bisa menghilangkan stress yang di hadapi di 

dunia perkuliahan dan biasa juga kalau ada tempat-tempat yang lagi viral yang 

biasanya kita liat di media sosial tentang tempat-tempat viral yang bagus 

untuk spot foto bersama teman seperti cafe biasanya juga saya mengajak 

teman-teman untuk nongkrong. Tetapi aktivitas itu hanya saya lakukan di 

waktu luang saja bersama teman-teman karena kami banyak menghabiskan 

waktu di kampus saja ”.  
52

 

 Menurut pendapat informan tersebut dengan adanya aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan bersama teman dekat yaitu jalan-jalan ke mall dan nongkrong di cafe. 

Terlebih dahulu mereka mengatur jadwal dan tempat yang akan dikunjungi melalui 

grup chat salah satu situs jejaring sosial dan melihat tempat-tempat yang viral di 

media sosial sehingga membagikan informasi tersebut di dalam grup untuk 

dikunjungi karena terdapat spot foto yang bagus bersama teman. Tetapi aktivitas ini 

biasanya dilakukan pada saat ada waktu luang di diselah-selah kesibukan dikampus. 

3. Aktivitas Liburan  

 Berikut pendapat Erlinda Chaesarina tentang aktivitas yang biasa dilakukan 

bersama teman dekat. 

“Saya termasuk orang yang suka jalan-jalan apalagi liburan, nah saya sering 

sekali mengajak teman-teman saya untuk pergi liburan namun hal tersebut 

biasanya direncanakan jauh-jauh hari sebelum berangkat, nah perencanaan 

liburan ini biasanya dilakukan melalu grup chat dan telponan grup sesama 

teman untuk mengatur tempat wisata yang akan dikunjungi dan waktunya. 

Biasanya saya dan teman-teman liburan ke tempat-tempat wisata seperti 

malino, dan dipantai sekitaran Makassar juga bahkan pernah berkunjung ke 

salah satu kampung halaman teman saya. Aktivitas ini biasanya dilakukan 

diakhir pekan yaitu hari sabtu-minggu karena libur kampus jadi saya bersama 

teman memanfaatkan waktu tersebut untuk liburan ”.
53
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 Menurut pendapat informan tersebut tentang aktivitas yang dilakukan dalam 

pertemana dekat yaitu aktivitas liburan. Aktivitas ini direncanakan jauh hari sebelum 

berangkat melalui situs jejaring sosial untuk mengatur jadwal berangkat liburan 

bersama teman dekat. Jadi situs jejaring sosial sebagai perantara terjadinya suatu 

aktivitas liburan sesama teman dekat dengan berlibur di tempat-tempat wisata seperti 

malino, pantai, dan bahkan di kampung halaman salah satu teman dekat untuk 

dikunjungi tempat wisatanya. 

E. Refleksi Teori Jaringan Sosial dengan Hasil Penelitian 

 Refleksi teori jaringan sosial dari Ronald Burt dengan hasil penelitian terkait 

peran jejaring sosial terhadap pertemanan dekat dalam beberapa rumusan masalah 

terhadap korelasi teori yang digunakan dengan bentuk-bentuk media yang digunakan 

dalam pertemanan dekat, hubungan teori dengan hasil penelitian dampak jejaring 

sosial terhadap pertemanan dekat, dan refleksi teori terhadap aktivtas-aktivitas yang 

dilakukan pertemanan dekat. 

 Inti dari teori jaringan sosial adalah hubungan-hubungan yang tercipta antar 

banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan 

kelompok yang lainnya. Hubungan-hubungan tersebut biasa terjadi dalam bentuk 

pertemanan dekat. Dalam melihat aktivitas sekelompok pertemanan itu menjadi suatu 

aksi sosial maka disitulah teori jaringan sosial berperan dalam system sosial. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa suatu hubungan yang terjalin karena 

adanya pengaru jaringan sosial sehingga terbentuk suatu hubungan antar individu 

dengan kelompok bahkan kelompok dengan kelompok lainnya. faktor yang 

mempengaruhi jejaring pertemanan dekat adalah media sosial yang sebagai perantara 
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antar sesama teman dekat, sehingga terjadi suatu interaksi secara tidak langsung 

saling bertukar informasi  yang di pengaruhi oleh situs jejaring sosial. 

 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya dampak-dampak yang 

ditimbulkan oleh jejaring sosial terhadap pertemanan dekat yaitu yang pertama 

dampak positif yang ditimbulkan yaitu memudahkan dalam berinteraksi dan bertukar 

informasi, juga sebagai sarana tolong menolong sesama teman dekat bahkan sebagai 

sarana hiburan dengan berkomunikasi, game, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah 

dampak positif dimana pada teori jaringan sosial ada beberapa dampak negatif yang 

ditimbulkan kemudian di refleksikan dengan hasil penelitian yaitu, dapat 

menimbulkan kesalahpahaman seperti ketika menggunakan situs jejaring sosial 

dengan meng upload sesuatu yang membuat teman dekatmerasa tersinggung 

sehinggah terjadi suatu kesalahpahaman, selanjutnya munculnya rasa malas karena 

keseringan membuka situs-situs jejaring sosial sehingga lupa dengan tugas kampus 

maupun pekerjaan rumah. Dampak-dampak tersebut di pengaruhi oleh situs jejaring 

sosial. 

 Hasil penelitian juga menunjukan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

pertemanan dekat merupakan suatu aksi sosial, bahwa aktivitas dalam pertemanan 

dekat yaitu dengan belajar bersama sehingga terjalin suatu hubungan-hubungan 

sosial, liburan, dan jalan-jalan ke mall dan cafe. Aktivitas-aktivitas sosial tersebut 

merupakan suatu faktor dari suatu hubungan sosial yang di pengaruhi oleh jaringan 

sosial antara kelompok pertemanan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk media sosial yang digunakan dalam pertemanan dekat yaitu, 

Whatsapp, Instagram, facebook line, dan Tiktok dalam kehidupan sehari-hari 

dan digunakan sebagai alat berinteraksi sesama teman dekat, jadi media sosial 

sangatlah penting menurut  informan tersebut karena disitulah mereka saling 

bertukar informasi dan saling memberi kabar satu sama lain. 

2. Dampak jejaring sosial terhadap pertemanan dekat dibagi menjadi dua yakni, 

dampak positif dan dampak negatif. Ada beberapa dampak positif yang 

informan paparkan yang mereka alami pada saat menggunakan situs jejaring 

sosial ini yaitu mempermudah berinteraksi sesama teman dekat yang 

berjauhan, sebagai media support system dalam akedemik (pembelajaran). 

Dampak negatif yang informan alami pada saat menggunakan situs jejaring 

sosial yaitu, sering terjadi kesalah pahaman dan mengganggu kegiatan belajar. 

3. Peran jejaring sosial terhadap Aktivitas dalam pertemanan dekat ini menurut 

beberapa informan, mereka melakukan aktivitas ketika ada waktu luang 

bersama teman-teman dekatnya. Berikut beberapa aktivitas yang dilakukan 

pada pertemanan dekat yaitu, yang pertama belajar bersama dengan teman 

dekat, yang biasa di lakukan di kost-kostan salah satu temannya biasanya juga 

di salah satu warkop dan bukan hanya sekedar nongkrong kosong melainkan 

di warkop mereka bersama teman-teman dekatnya berkumpul untuk saling 

membantu dan bekerja sama dalam menyusun tugas akhir mahasiswa, yaitu 

proposal skripsi, selanjutnya nongkrong di cafe dan  jalan-jalan ke mall. 
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Selanjutnya aktivitas yang dilakukan dengan menafaatkan akhir pekan mereka 

melakukan aktivitas liburan ke tempat-tempat wisata seperti malini, pantai 

dan bahkan ke kampung halaman salah satu teman dekat.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Bagi mahasiswi baik dalam bentuk kelompok pertemanan dan individu pintar-

pintarlah dalam menggunakan situs jejaring sosial karena ada banyak manfaat 

yang bisa kita dapatkan dalam menggunakan sistus jejaring sosial tersebut, 

harus mengembangkan konsep diri yang positif untuk mengurangi 

kecenderungan melakukan hal yang negatif di dalam situs jejaring sosial 

dengan cara menjaga hubungan baik  dengan lingkungan sekitar. 

2. Peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian yang sama dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang belum ditemukan 

dalam penelitian ini dan menambah variable lain agar dapat lebih bervariasi 

yang berhubungan dengan peran jejaring sosial. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana bentuk media yang digunakan dalam pertemanan dekat perempuan 

pada mahasiswi Prodi Sosiologi Agama? 

a. Dalam berinteraksi secara langsung apakah anda juga menggunakan  aplikasi 

media sosial yang digunakan sebagai alat berinteraksi secara tidak langsung 

denga teman anda? 

b. Mengapa anda menggunakan media sosial tersebut? 

c. Apakah dengan menggunakan media sosial tersebut bisa memperlancar 

komunikasi dengan teman dekat anda? 

d. Media sosial yang mana yang paling sering anda gunakan dan apa alasannya? 

e. Menurut anda seberapa pentingnya media sosial yang gunakan bersama teman 

anda? 

f. Ada berapa media sosial yang gunakan dalam berinteraksi sehari-hari dengan 

teman anda? 

2. Bagaimana dampak jejaring sosial pertemanan dekat perempuan pada Mahasiswi 

Prodi Sosiologi Agama? 

a. Apa alasan anda menggunakan situs jejaring tersebut dalam pertemanan? 

b. Selama menggunakan situs jejaring tersebut apa saja dampak yang anda 

rasakan dengan teman anda? 

c. Bagaiamana dampak positif yang anda rasakan selama menggunakan situs 

jejaring sosial tersebut bersama teman dekat anda? 

d. Bagaiamana dampak negatif yang anda rasakan selama menggunakan situs 

jejaring sosial tersebut bersama teman anda? 

3. Bagaimana aktivitas yang dilakukan dalam pertemanan dekat perempuan pada 

Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama?  
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a. Sudah berapa lama pertemanan anda terbentuk? 

b. Apakah anda sering berkumpul dengan teman dekat anda? 

c. Ketika memiliki waktu luang bersama teman dekat anda apakah aktivitas-

aktivitas yang biasa dilakukan bersama teman dekat anda? 

d. Aktivitas-aktivitas apa saja yang biasa anda lakukan? 

e. Apa yang anda rasakan pada saat melakukan aktivitas-aktivitas tersebut 

bersama teman dekat?  

  



80 
 

 

DAFTAR INFORMAN 

No Nama Status Angkatan 

1 Azalia Sarmin Mahasiswi 2018 

2 Rismawati Mahasiswi 2018 

3 Sahrah Aulia Mahasiswi 2018 

4 Rizki Maulidya Alumni 2018 

5 Ismi Mahasiswi 2018 

6 Erlinda Chaesarina Mahasiswi 2018 

7 Ridha Mardiatillah Mahasiswi 2018 

8 Nurul Ain Mahasiswi 2018 

9 Harniza Mahasiswi 2018 

10 Nur Annisa Indah Cahyani Mahasiswi 2018 

11 Chaerun Nisa Mahasiswi 2018 

12 Luluk Masruha Mahasiswi 2018 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Nur Adiatul Rahmi , lahir di Soppeng pada tanggal 14 

September 1999, dilahirkan sebagai anak ke dua dari tiga 

bersaudara dan merupakan putri satu-satunya dari pasangan 

bapak Nur Adil dan ibu Nurmi. Peneliti menempuh 

pendidikan di SDN 260 Kampung Baru Kec. Liliriaja Kab. 

Soppeng selama 6 Tahun mulai dari 2006-2012. Pada tahun 

yang sama peneliti melanjutkan pendidikan tingkat menengah 

di SMPN 3 Liliriaja Kab. Soppeng dimulai pada tahun 2012-

2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 4 

Watansoppeng Kec. Lalabata Kab. Soppeng dan mengambil 

jurusan IPA kemudian akhirnya lulus pada tahun 2018. Lalu melanjutkan pendidikan 

di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Sosiologi 

Agama dengan gelar (S1). Pengalaman organisasi yang pernah digeluti peneliti yaitu 

menjadi pengurus HMJ selama dua periode. Peneliti berharap bisa mengamalkan 

pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan maupun tentang pengalaman 

organisasi. Serta, dapat membahagiakan keluarga terutama orang tua tercinta, saudara 

dan keluarga yang lainnya. 

 

   

 

 

 


