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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, akan dicantumkan penelitian 

sebelumnya yang telah dilakuakan oleh peneliti lain yang relevan dengan 

penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis berjudul ”Dampak Penggunaan Android secara Excessive terhadap 

Psikologis Remaja Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan 

Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan)”. 

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Andi asrifuddin (07020101001) Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Kendari Tahun 2011 yang mengangkat judul 

“Tinjuan Hukum Islam Terhadap Perilaku Remaja Pengguna Handpone Di 

Desa Ambepua Kec. Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”.1 Adapun 

rumusan masalah yang saudara peneliti kemukakan yaitu : 1). Bagaimana 

dampak yang ditimbulkan dari hasil penggunaan handpone pada remaja di 

Desa Ambepua Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan?, 2). Bagaimana 

pengawasan orang tua terhadap penggunaan handpone pada remaja di 

Desa Ambepua Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan?, 3). Bagaimana 

pandangan Hukum Islam terhadap perilaku remaja penggunaan handpone 

di Desa Ambepua Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan?, 

                                                           
1 Andi asrifuddin, Tinjuan Hukum Islam Terhadap Perilaku Remaja Pengguna Handpone 

Di Desa Ambepua Kec. Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, (kendari 2011) 
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Penelitian ini merupakan merupakan jenis penelitian hukum 

empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat dekriptif 

dan berlokasi di Ambepua. Dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan studi lapangan, wawancara, quesioner dan dokumentasi 

yang uji validitas datanya dengan menggunakan rumus produk moment 

sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa :  

Remaja yang berada di Desa Ambaipua yang menggunakan 

handphone bukan hanya sekedar untuk berkomunikasi dan sebagai alat 

untuk menambah wawasan, namun mereka gunakan untuk melihat, 

mendengar dan menyimpan materi, aplikasi games onlie, gambar dan vidio 

porno dengan cara saling tukar-tukar melalui bluetooth atau shareit yang 

mereka miliki. 

2. Juarto (05020101003) Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Kendari Tahun 2010 yang mengangkat judul “Pornografi 

Dan Pengarunya Terhadap Genersi Muda Di Desa Kota Bangun 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan (Ditinjau Dari Hukum 

Islam).” Adapun rumusan masalah yang saudara peneliti kemukakan yaitu 

: 1.) Bagaimana Pengaruh Pornografi Terhadap Moralitas Generasi Muda 

Di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

Ditinjau Dari Hukum Islam. Penelitian  ini merupakan merupakan jenis 

penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

bersifat dekriptif dan berlokasi di Desa Kota Bangun. Dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan studi lapangan, wawancara, quesioner 
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dan dokumentasi yang uji validitas datanya dengan menggunakan rumus 

produk moment sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa :  

Gambaran umum pergaulan generasi muda  di desa Kota Bangun 

kecamatan ranomeeto kabupaten konawe selatan, dilihat dari 

hasilpengamatan dan wawancara yang menunjukan  bahwa pergaulan 

generasi muda tersebut pada umumnya telah memamfaatkan sarana 

teknologi dan informasi dengan bervariasi, yaitu ada yang menggunakan 

positif tetapi tidak sedikit yang menggunakan secara negatif. Bentuk 

perhatian orang tua terhadap moralitas  generasi muda di desa kota 

bangun, adalah dengan memberikan didikan agama dalam keluarga, 

memberikan pengawasan dan memberikan contoh tauladan bagi anak-anak 

mereka sebagai wujud perhatian akan keselamatan anak dari imbas arus 

teknologi dan informasi yang kian marak saat ini.2 

Penjelasan kedua penelitian di atas jelas bahwa penelitian yang 

dilakuakan oleh peneliti tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedan 

dengan skripsi yang akan penulis teliti. Berdasarkan pemaparan tersebut 

dapat dipahami bahwa terhadap ketiga penelitian ini sama-sama 

membahas tentang dampak positif dan negatif yang di timbulkan dari 

penggunaan handpone, namun perlu diketahui yang membedakan antara 

ketiganya terletak pada lokasi penelitian yang memungkinkan adanya  

persoalan baru yang akan muncul mengingat watak dan karakteristik 

masyarakat remaja di daerah tersebut tentu berbeda-beda. Kemudian, 

                                                           
2 Juarto, Pornografi Dan Pengarunya Terhadap Genersi Muda Di Desa Kota Bangun 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam, (Kendari 2010) 
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penelitian sebelumnya lebih terfokus pada Tinjuan Hukum Islam Terhadap 

Perilaku Remaja Pengguna Handpone Di Desa Ambepua Kec. Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan, serta Pornografi Dan Pengarunya Terhadap 

Genersi Muda Di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam. Sedangkan,penelitian yang 

akan penulis lakukan lebih terfokus pada Dampak Penggunaan Android 

secara Excessive terhadap Psikologis Remaja Ditinjau dari Hukum Islam 

(Studi Kasus Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten 

Konawe Selatan). 

B. Android dan Excessive 

1. Pengertian Android dan Excessive 

a. Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet 

Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan 

finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005..3 

b. Excessive 

Excessive merupakan suatu kalimat yang terdapat dalam bahasa 

inggris yang artinya mendalam/berlebihan/melampaui batas sedangkan 

excessive dari bahasa arab Isyraf artinya melampaui batas atau melakukan 

sesuatu yang berlebihan dan melampaui batas-batas yang seharusnya. 

                                                           
3 Andi rubin, https://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)/ diakses (tanggal 29 

september 2017) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Linux
https://id.wikipedia.org/wiki/Layar_sentuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_pintar
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
https://id.wikipedia.org/wiki/Google
https://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)/
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Sikap berlebih-lebihan ini adalah sikap dalam segala bentuk perbuatan 

yang dilakukan oleh seorang manusia yang mengikuti hawa nafsu.4  

Islam juga sudah menjelaskan mengenai sifat yang berlebiahan sesuai 

dengan QS. Al-maidah/ 5:77 

                    

                         

    

Terjemahnya : 

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan 

(melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat 

dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah 

menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang 

lurus".5 

 

2. Sejarah perkembangan android 

Android, Inc. didirikan di Palo Alto, California, pada bulan Oktober 

2003 oleh Andy Rubin (pendiri Danger), Rich Miner (pendiri Wildfire 

Communications, Inc.), Nick Sears (mantan VP T-Mobile), dan Chris White 

(kepala desain dan pengembangan antarmuka WebTV) untuk 

mengembangkan "perangkat seluler pintar yang lebih sadar akan lokasi dan 

preferensi penggunanya". Tujuan awal pengembangan Android adalah untuk 

mengembangkan sebuah sistem operasi canggih yang diperuntukkan bagi 

kamera digital, namun kemudian disadari bahwa pasar untuk perangkat 

                                                           
4 Tahzim, http://elhijrah.blogspot.co.id/2012/02/sikap-berlebihan-dalam-kehidupan-

sehari.html di akses tanggal 1 maret 2018 
5 Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2004),h. 

141 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto,_California
https://id.wikipedia.org/wiki/Andy_Rubin
https://id.wikipedia.org/wiki/Danger_(perusahaan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Rich_Miner
https://id.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
https://id.wikipedia.org/wiki/WebTV
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamera_digital
http://elhijrah.blogspot.co.id/2012/02/sikap-berlebihan-dalam-kehidupan-sehari.html
http://elhijrah.blogspot.co.id/2012/02/sikap-berlebihan-dalam-kehidupan-sehari.html
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tersebut tidak cukup besar, dan pengembangan Android lalu dialihkan bagi 

pasar telepon pintar untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile (iPhone 

Apple belum dirilis pada saat itu). Meskipun para pengembang Android 

adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman, Android Inc. dioperasikan 

secara diam-diam, hanya diungkapkan bahwa para pengembang sedang 

menciptakan sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan bagi telepon 

seluler. Masih pada tahun yang sama, Rubin kehabisan uang. Steve Perlman, 

seorang teman dekat Rubin, meminjaminya $10.000 tunai dan menolak 

tawaran saham di perusahaan.6 

Pada awalnya sistem operasi Android dibuat untuk disematkan pada 

kamera digital. Akan tetapi, melihat perkembangan kamera digital yang tidak 

begitu baik, maka diputuskan untuk mengalihkan penyematan sistem operasi 

Android dari kamera digital ke smartphone.  Pada saat itu, sistem operasi 

Symbian dan Windows Mobile telah terlebih dahulu menguasai pangsa 

pasar smartphone.Keterbatasan keuangan membuat Android Inc. diakuisisi 

oleh perusahaan raksasa, Google, pada tahun 2005. Android Inc. secara resmi 

menjadi anak perusahaan Google pada tahun tersebut. 

Di tahun-tahun berikutnya, Google terus berusaha menjalin kemitraan 

dengan beberapa produsen smartphone terkenal, seperti HTC, Samsung, dan 

juga LG. Google menerapkan sistem terbuka kepada pembuat perangkat 

maupun pengembang aplikasi dalam memodifikasi atau melakukan 

pembaharuan pada setiap perangkat lunak yang ada di sistem operasi 

                                                           
6 Inal saputra, https://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)/ diakses (tanggal 

29 september 2017) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Symbian
https://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://id.wikipedia.org/wiki/Steve_Perlman
https://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)/
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Android. Strategi tersebut ternyata telah berhasil menjadikan sistem operasi 

Android sebagai sebuah sistem operasi yang paling banyak digunakan 

pada smartphone sampai sekarang. 

Pengembangan yang dilakukan pada fitur-fitur Android terus dilakukan 

secara bertahap, seiring dengan kebutuhan penggunaan smartphone untuk 

membantu aktivitas penggunanya. Beberapa fitur-fitur baru selalu 

dimunculkan oleh Android pad setiap peningkatan versinya. Ratusan bahkan 

ribuan aplikasi dapat diunduh secara gratis melalui toko aplikasi utama 

Android, yaitu Google Play Strore. Kemajuan pesat dari penggunaan Android 

saat ini telah berhasil mengalahkan sistem operasi yang lainnya, yaitu 

Symbian dan Windows. Hal yang cukup menarik dari penamaan versi 

Android adalah pegembangan sistem operasi Android dengan menggunakan 

kode yang diberi nama berbagai nama makanan pencuci mulut yang 

diurutkan sesuai urutan abjad.  

3. Bentuk – Bentuk Android 

a. Android 1.0 (Astro) 

    Android 1.0 merupakan versi komersil pertama dari Android. Sistem 

operasi ini diresmikan pada tanggal 23 September 2008. Astro adalah 

nama versi pertama dari Android, tetapi karena terdapat permasalahan 

dengan hak cipta pada nama Astro, maka pemberian nama pada versi 

tersebut tidak jadi dilakukan. 
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b. Android 1.1 (Bender) 

      Android versi 1.1 lebih memberikan sentuhan pada beberapa aplikasi 

untuk meningkatkan performanya, misalnya system user interface yang 

lebih baik. Seperti halnya versi sebelumnya, terjadi permasalahan terhadap 

hak cipta nama, sehingga pemberian nama Bender pada versi Android 1.1 

tidak dilakukan. 

c. Android 1.5 (Cupcake) 

      Android versi 1.5 diluncurkan pada bulan Mei tahun 2009. Perlu 

diketahui, bahwa Android 1.5 adalah versi Android pertama yang 

menggunakan nama kue kecil mungil yang bernama cupcake. versi ketiga 

dari Android, maka pemberian nama versinya diawali dengan huruf C, 

yaitu cupcake. Aplikasi dan fitur yang ditambahkan pada sistem Android 

ini, antara lain aplikasi kamus dan keyboard, aplikasi merekam dan 

memutar video dalam format MPEG-4, aplikasi widget yang lebih 

lengkap, dan aplikasi mengunggah video ke dalam Youtube secara lebih 

mudah. 

d. Android 1.6 (Donut) 

     Masih di tahun yang sama (September 2009), Android kembali 

mengenalkan versi sistem operasinya yang terbaru dengan nama Android 

1.6 Donut. Pada versi ini, terdapat penambahan dukungan jaringan 

CDMA/EDVO yang pada versi Android 1.5 tidak ditemukan. Terdapat pula 

penambahan fitur pada sistem kamera dan mesin pencari (search engine). 
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e. Android 2.3-2.1 (Eclair) 

bersamaan dengan peluncuran smartpone Motorola Droid, Android 

mengenalkan kembali versi terbarunya yang diberi nama Android 2.3-2.1 

dengan kode Eclair. Penambahan yang dilakukan pada versi ini adalah 

adanya fitur GPS (Global Positioning System). 

f. Android 2.2-2.2.3 (Froyo) 

    Pada tanggal 20 Mei 2010, Android resmi meluncurkan sistem operasi 

Android 2.2-2.2.3 dengan kode Froyo (Frozen Yogurt). Tambahan fitur 

pada versi Android ini adalah Adobe Flash Player, yang pada versi 

sebelumnya belum ada. Selain itu, adanya dukungan dari kartu Mirco SD 

(Secure Digital) untuk penyimpanan data dalam kapasitas lebih besar. 

g. Android 2.3-2.3.7 (Gingerbread) 

     Sekitar 7 bulan setelah peluncuran Android Froyo, tepatnya pada bulan 

Desember 2010, Android kembali merilis sistem operasi vesi terbarunya, 

yang diberi nama Android Gingerbread. Android 2.3-2.3.7 Gingerbread 

memiliki keunggulan dibanding versi sebelumnya, yaitu dapat digunakan 

untuk melakukan panggilan video (video call). Banyak perubahan yang 

dilakukan pada versi Gingerbread ini, karena memang versi ini 

dikhususkan untuk mengoptimalkan berbagai aplikasi dan game yang 

terdapat di Google Play Store. 
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h. Android 3.0-3.2.6 (Honeycomb) 

    Android versi Honeycomb resmi diluncurkan pada bulan Februari 2011. 

Sebenarnya versi Android ini dikhususkan untuk pengguna tablet berbasis 

Android. Pada versi ini, ditawarkan tampilan status bar yang semakin 

memudahkan penggunanya dalam berselancar. 

i. Android 4.0-4.0.4 (Ice Cream Sandwich) 

     Android versi Ice Cream Sandwich diluncurkan pada bulan Oktober 

2011. Sistem operasi Android Ice Cream Sandwich hadir dengan tampilan 

yang lebih elegan dibandingkan versi terdahulu. Peningkatan kualitas 

fotografi dan video dilakukan pada versi Android ini. 

j. Android 4.1-4.3 (Jelly Bean) 

    Pada bulan Juli tahun 2012, Android kembali meluncurkan sistem 

operasi terbarunya yang diberi nama Android Jelly Bean. Nexus 7 

merupakan perangkat seluler yang menggunakan Android versi Jelly Bean 

ini.Pembaharuan yang dilakukan pada versi Android ini adalah 

peningkatan kualitas input keyboard dan adanya pencarian Google Now 

yang memberikan informasi mengenai cuaca dan traffic. 
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k. Android 4.4+ (KitKat) 

   Android versi KitKat diresmikan penggunaanya oleh Google pada 

tanggal 4 September 2013. Operasi sistem ini diklaim mampu memberikan 

tampilan status bar transparan dan pembaharuan User Interface pada 

program Goole Maps Navigation dan Alarm.7 

4. Android dan Aplikasi 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon 

seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka 

sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google 

Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak 

untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, 

dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-

Mobile, dan Nvidia.8 

C. Dampak Pengunaan Android 

Penggunan android atau HP pada saat ini telah merajalela disegala 

kalangan atau telah menguasai seluruh penduduk dunia. Merka yng tinggl 

dikota mungkin lebih dahulu mengenal handpone atau jenis dari andriod. 

Namun demikian halnya daerah-daerah plosok desa kelurahan maupaun 

                                                           
7 Muhamad julianto, https://www.amongguru.com/sejarah-perkembangan-sistem-operasi-

android-dari-masa-ke-masa/ diakses (tanggal 19 desember 2017) 
8 Arham jaya, http://mediainformasill.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-definisi-

android.html diakses tanggal 27 januari 2018 

https://www.amongguru.com/sejarah-perkembangan-sistem-operasi-android-dari-masa-ke-masa/
https://www.amongguru.com/sejarah-perkembangan-sistem-operasi-android-dari-masa-ke-masa/
http://mediainformasill.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-definisi-android.html
http://mediainformasill.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-definisi-android.html
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kecamatan sudah pada mengenal yang namanya handpone yang berjenis 

android . 

Disamping manfaat dari penggunaan android yang banyak manfaatnya 

namun juga danpak negatif yang dapat merugikan dari penggunaan android 

tersebut. Dalam penggunankan alat pintar inipastilah penggunaanya memilih 

manfaaatnya terutama dikalangan remaja Kids Jaman Now tetapi dampak 

yang ditimbulkan dari berbagai bentuk penggunaaan dapat dikategorikan 

menjadi dua ampak positif dan negatif. 

1. Dampak Positif penggunaan Android di Kalangan Remaja 

a. Semakin mudah dan semakin cepat manusia dalam melakukan 

komunikasi 

b. Semakin murah melakukan komunikasi 

c. Mudah berkomunikasi untuk jarak jauh 

d. Semakin berkembangnya bisnis ponsel 

e. Semakin berkembanganya bisnis yang telah menghubungkan dengan 

teknologi ponsel 

f. Semakin sarana untuk kelancaran bisnis terlebih sekarang sedang tren 

bisnis online 

g. Dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi 

Sebagai alat untuk hiburan di waktu senggang 

Terjalinnya silahturahmi yang semakin baik dengan orang lain 



21 
 

Dapat mengakses web dengan mudah terutama bila menggunakan 

smartphone.9 

2. Dampak negatif penggunaan android di kalangan remaja 

 

Dampak negatif ini merupakan kecanduan ponsel tersebut jika saja 

hanya dibiarkan begitu saja akan berakibat fatal terhadap kondisi 

penggunaaan ponsel. Efek ketergantungan yang terjadi akan semakin besar 

dan merusak psikologis terhadap dirinya sendiri. Salah satu penyebab utama 

yang seringa menjadi acuan kecanduan ponsel adalah kemudahan akses yang 

diberikan oleh ponsel pintar tersebut. Dengan kemudahan semua akses itulah 

pengguna merasa mempunyai kesangan tersendiri terhadap hal baru yang 

ditawarkan oleh ponsel pintarnya tersebut. 

Seorang peneliti bernama Prof. Carry mengatakan bahwa menjadi 

subjek aliran data yang konstan atau overload informasi menghadirkan risiko 

nyata ketidakpedulian terhadap informasi yang benar-benar tidak diperlukan 

dan menjadikan  kurang mengontrol kehidupan. Dan pendapat tersebut 

terbukti dengan dampak negatif penggunaan ponsel berjenis Android yang 

sering dialami oleh sebagian penggunanya. Para pengguna ponsel berjenis 

Android ini tersebut akan selalu memprioritaskan hal baru yang ada 

disponselnya, meskipun ada hal lain yang lebih penting. Selain itu pengguna 

ponsel tidak hanya dikalangan orang-orang remaja hingga dewasa saja, 

bahkan anak TK dan SD pun sudah dibekali ponsel oleh orang tuanya. 

                                                           
9 ismail, http://pengayaan.com/10-dampak-positif-handphone/diakses (tanggal 16 januari 

2018) 

http://pengayaan.com/10-dampak-positif-handphone/diakses
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Namun dampak negatif penggunaan ponsel terbesar adalah pada remaja dan 

anak-anak, antara lain : 

a. Kepribadian Remaja 

Dampak negatif penggunaan Android yang paling mencolok pada 

Remaja adalah perubahan tingkah laku. Terlalu sering menggunakan ponsel 

berjenis Android yang memiliki beberapa aplikasi dan fitur menarik, 

membuat remaja tidak terlalu peka terhadap lingkungan. Jika komunikasi 

antara remaja yang lain dan orang tua lebih banuyak menggunakan remaja, 

maka dampak negatif penggunaan ponsel seperti ini berimbas buruk pada 

hubungan orang tua dan si remaja. 

b. Kesehatan 

Penelitian yang dilakukan oleh Badre tentang dampak negatif 

penggunaan ponsel berjenis Android bagi kesehatan tertuju pada pola tidur 

seseorang. Badre menemukan bahwa ketika seorang remaja menggunakan 

telepon dan GSM secara berlebihan akan mengakibatkan kesulitan tidur pada 

malam hari. Tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat kelelahan dan 

stres, selain itu dampak buruk penggunaan ponsel adanya radiasi sinyal RF. 

Radiasi ini bisa meningkatkan potensi terkena kanker, terutama pada remaja 

dan anak-anak 

c. Korban Bullying 

Lembaga penelitian bernama Openet mengungkapkan bahwa hampir 

41% anak pernah menjadi korban cyber bullying. Dampak negatif 

penggunaan poonsel ini terjadi melalui jaringan telepon. Survei tersebut 



23 
 

dilakukan oleh Openet terhadap 503 pengguna ponsel di Amerika yang 

berusia antara 13 hingga 17 tahun. 

d. Moral 

Semakin melunturnya nilai moral dan sopan santun. Bahkan timbulnya 

kejahatan dan penipuan dalam sms. 

e. Dampak Kultural 

yakni bahwa ponsel tidak hanya sebagai teknologi komunikasi namun 

juga sebagai hal yang mencerminkan ikatan emosional dan budaya yang 

melambangkan status sosial manusia sehingga manusia selalu melihat ponsel 

sebagai ukuran status manusia dan berlomba untuk selalu mendapat sera 

mengganti ponsel dengan htipe yang terbaru. Dengan ponsel masyarakat kini 

lebih cenderung menjadi masyarakat yang malas karena hanya dengan ponsel 

dapat melakukan berbagai aktifitas komunikasi sehingga proses interaksi 

secara langsung atau tatap muka dengan orang lain jarang dilakukan.   

Penjelasan dampak positif dan negatif dari penggunaan ponsel dapat di 

simpulkan bahwa dalam berkomunikasi dengan telepon seluler kita 

dihadapkan dengan dua situasi yang berbeda yang kita sebut positif dan 

negatif. Tidak hanya membantu dalam berkomunikasi dengan oranag lain, 

bahkan berbisnis. Sisi negatif juga kita dapatkan dalam penggunaan ponsel 

secara berlebihan, pengaruh ini menyangkut pada kesehatan dan kurangnya 

interaksi langsung antara kita dengan orang lain. Dengan adanya dua pilihan 

ini, kita dituntut untuk selalu mengintrospeksi diri akan masalah tersebut, di 

dalam teknologi yang baru bukan hanya kemudahan yang kita dapatkan, 
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tetapi kita juga harus tahu dampak buruk yang ditimbulkan dari teknologi 

tersebut.10 

D.  Psikologis Remaja 

1. Deskripsi Psikologis dan Remaja 

a. psikologis 

Secara umum psikologis artinya ilmu yang mempelajari tingkah laku 

manusia. Atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. 

Karena para ahli jiwa mempuyai penekanan yang berbeda, maka definisi yang 

dikemukakan juga berbeda-beda Menurut Dr. Singgih Dirgagunarsa pskilogis 

adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan Plato dan 

Aristetoles, berpendapat bahwa psikologis adalah ilmu pengetahuan yang 

memplajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir.11 

b. Remaja 

Remaja merupakan priode pertumbuhan fisik yang cepat dan peningkatan 

dalam koordinasi, maka remaja merupakan mas transisi antara masa anak dan 

dewasa. Fase remaja merupkan segmen perkembangan individu yang sangat 

penting yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga 

mampu bereproduksi dan remaja merupakan masa perkembangan sikap 

tergantug (dependence) terhadap orang tua kearah kemandirian 

                                                           
10 Sanjaya, https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/04/16/dampak-positif-dan-negatif-

dari-penggunaan-telepon-seluler-2/ di akses pada tanggal 12 januari 2018 
11 Abdul kadir, orientasi baru psikologi pendidikan, membumi publishing, makassar, 

2009, h. 3 

https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/04/16/dampak-positif-dan-negatif-dari-penggunaan-telepon-seluler-2/
https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/04/16/dampak-positif-dan-negatif-dari-penggunaan-telepon-seluler-2/
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(independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap 

nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.12 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku psikologis remaja 

a. faktor keluarga 

keluarga merupakan lingkungan paling dekat sebab prilaku terbentuk  

sebagian besar dipengruhi oleh tingkah laku orang-orang sekitarnya terutama 

kedua orangtuanya yang merupakan orangyang paling dekat dengan anak yang 

dari kandungan hingga ia tumbuh menjadi orang dewasa. Disitulah terbentuk 

prilku yang merupakan hasil didikan dari kedua orang tuanya serta orang-

orang disekitarnya itualah lingkungan keluarga.  

 

Allah SWT telah berfirman dalam QS. At-tahrim/ 66:6 : 

 

                    

                        

         

        Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”.13 

 

 

 

                                                           
12 Ibid, h. 58 
13 Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2004),h. 

441 
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b. faktor lingkungan  

faktor lingkunagan  juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku remaja. Dimana remaja kini semakin tumbuh dan berkembang 

mencari jati diri dengan melakukan interaksi dengan orang lain selain dengan 

lingkungan keluarganya, disitulah remaja bersosialisasi dengan orang-orang 

dengan melakuakan pergaulan di antara sebayanya atau orang yang lebih tua 

darinya. 

Uraian diatas dapat dipahami bahwa faktor masyarakat sangat besar 

pengaruhnya terhadap prilaku remaja secara individu baik dilingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial psikologi dan dalam keadaan belajar dan 

lingkungan juga membentuk prilaku pribadi seseorang karena manusia hidup 

adalah untuk berfikir dan punya rasa keingin tahuan yang luas serta mencoba 

hal-hal yang baru seperti saat ini media sosial maupun media elektronik 

sangat canggih di tahun 2018 ini. 

E.  Hukum Islam dan Ruang Lingkup 

1. Pengertian Hukum Islam 

Islam mengatur hukum-hukum yang ada yaitu dengan Al-Quran dan 

Hadist Nabi sebagai landasan agar manusia selalu dijalan yang diridhai oleh 

Allah Swt. Hukum Islam merupakan ragkaian dari kata “Hukum”dan kata 

“Islam”. Kedua kata itu secara terpisah. Amir syarifuddin mengemukakan 

bahwa: 
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“Hukum Islam adalah seperangkatan peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Sunah Rasul tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

mengingat untuk semua yang beragama Islam”.14 

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa seperangkat peraturan merupakan 

seperangkat peraturan yang dirumuskan secara terperenci dan mempunyai 

kekuatan yang mengikat. Dan kata “berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunah 

Rasul”dijelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali berdasarkan kepada 

wahyu Allah dan Sunnah Rasulllah. Sedangkan kata “tentang tingkah laku 

manusia mukallaf” mengadung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur 

tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum yang dimana peraturn tersebut 

berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang menyakini 

kebenaran wahyu da Rasul itu. 

2. Sumber-Sumber  dan dalil Hukum Islam  

a. Sumber-sumber Hukum 

Sumber Hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dapat melahirkan 

atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat. 

Dimana jika ada yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi yang 

tegas dan nyata. Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan 

pedoman atau sumber syariat islam yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi 

Muhammad. 

Ada beberapa sumber Hukum Islam yaitu diantaranya sebagai berikut: 

 

 

                                                           
14 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan  Islam di Indonesia, (Antara Fiqih Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan), Edisi Perama Cet : Ke-I, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 

12 
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1. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kumpulan wahyu yang merupakan sumber utama bagi 

Hukum Islam , Al-Qur’an membimbing dan memberikan petunjuk untuk 

menemukan hukum-hukum yang terkandung ayat-ayatnya. Karena 

kedudukan Al-Qur’an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan 

hukum, maka apabila seseorang ingin menerapakan hukum untuk suatu 

kejadian, tindakan pertama yang harus dilakuakan adalah mencri jawaban 

penyelesaian didalam Al-Qur’an. Al-Qur’an juga menjadi sumber segala 

hukum. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dilakukan manusia maka harus di 

sesuaikan dengan petunjuk Al-Qur’an dan tidak boleh melakuakan sesuatu 

yang bertentangan dengan Al-Qur’an  sehingga Al-Qur’an merupakan sumber 

dan dalil Hukum Islam yang dasar atau pokok, maka dalam hal ini Al-Qur’an 

memerlukan adanya penjelasan (al-bayan). Dalam Al-Qur’an semua masalah 

Hukum tidak dijelaskan secara terperinci karena selain termasuk dalam 

kemukjizatan Al-Qur’an, hal ini juga untuk memadukan dalam setiap kondisi 

di setiap zaman, tempat dan sosio cultural umat Islam di dunia.15 

1. Hadits 

Sunnah dalam istilah ulama ushul yaitu apa-apa yang diriwayatkan dari 

Nabi Muhammad  Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan mapun 

pengakuan dan sifat Nabi”sedangkan sunnah dalam istilah usul fiqih adalah 

sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk 

                                                           
15 Amir Hamzah, Usul Fiqih, Edisi Pertama, Cet Ke-4 (Jakarta: Prenada Media Kencana, 

2009),H.55-171 
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tuntutan yang tidak pasti bagi bagi yang melaksanakanya akan diberi pahala 

orang yang melakukanya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya. 

Hadits juga bisa disebut sunnah yang merupakan sumber hukum kedua 

setelah al-Quran dan sunnah memiliki beberapa fungsi yaitu : 

a. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam al-

Quran. 

b. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. 

c. Menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat 

dalam Al-Quran.16 

b. Dalil Hukum Islam 

Dalil Hukum Islam terdiri dari ijma, qiyas, madzhab al-shahabiy, istihsan, 

Al-Mashlalah al-Mursalah, istish-hab, Al-‘Urf, dan syar’u man qablana. Dari 

dalil-dalil diatas Dalam hal penelitian ini, peneliti hanya mengambil dalil 

mengenai Al-Mashlalah al-Mursalah dan Al-‘Urf, karena dari hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa remaja dalam hal penggunaan android menggunakan 

secara berlebihan sehingga berdampak pada psikologis seperti ketika dia di 

seruh kedua orang tuanya untuk membeli sesuatu dia tidak mengerjakanya 

dikarenakan terlalu enak bermain Android, apalagi di suruh shalat dia malah 

melalaikannya, kemudian maih meminta-minta  uang kepada orang tua 

dengan alasan ingin membeli bensin padahal meminta hanya untuk membeli 

paket internet dan makanpun jarang karena terlalu fokus pada game dan 

aplikasi yang berada di handpone berjenis android itu, sehingga peneliti 

                                                           
16  Ibid, h. 133-132 



30 
 

hanya mengambil dalil dari Al-‘Urf dan Al-Mashlalah al-Mursalah dari 

pengertian ini Al-‘Urf merupakan mayoritas kebiasaan banyak orang 

sedangkan adat muncul karena adanya kebiasaan pribadi. Al-Mashlalah al-

Mursalah adalah mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk (yang 

tidak baik).17 

2. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan 

akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah 

atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan 

kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup 

manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial. 

Menurut Abu Ishaq al Syatibi Merumuskan ada lima tujuan hukum Islam, 

yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Sedangkan dari 

Tujuan hukum Islam tersebut bisa dilihat dari 2 segi yiatu Dari segi pembuat 

hukum Islam itu tersendiri, yaitu Allah dan Rasulnya dan Dari segi manusia 

yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.18 

Dalam penggunaan handpone berjenis android harus selalu disesuaikan 

dengan penggunaan tujuan dan fungsinya, sebab jika kita tidak menggunakan 

untuk hal-hal yang baik atau yang tidak bermanfaat, maka dapat 

menimbulkan resiko bagi si pelaku pengguna android tersebut dan Allah lah 

mah mengetahui apa yang di kerjakan. 

 

                                                           
17 Satria Effendi, ushul fiqih (Jakarta : PT fajar Interpratama Mandiri, 2005), h. 90 
18 Djazuli, Ilmu Fiqih (Jakarta : Karisma Putra Utama, 2012),h. 61 
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a. Al-Quran 

Firman Allah  SWT dalam QS. Al-Hasyr /59: 18 : 

                    

                 

Terjemahnya : 

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”.19 

 

setelah melakukan penelitian Remaja yang berada di kelurahan ranomeeto 

hampir dalam penggunaan android lupa dengan waktu shalat padahal orang 

tua remaja sudah menyuruhnya akan tetapi remaja itu masih saja 

melalaikannya hal ini sesuai dengan firman allah QS. Al-Hasyr /59: 18 

b. Hadits 

اْلَخطَّاِب َرِضَي اللهُ َعْنهُ قَاَل : َسِمْعُت َرُسْوَل َعْن أَِمْيِر اْلُمْؤِمنِْيَن أَبِْي َحْفٍص ُعَمَر ْبِن 

اللِه صلى الله عليه وسلم يَقُْوُل : إِنََّما اأْلَْعَماُل بِالن ِيَّاِت َوإِنََّما ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما نََوى . فََمْن 

، َوَمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ ِلُدْنيَا َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى اللِه َوَرُسْوِلِه فَِهْجَرتُهُ إِلَى اللِه َوَرُسْوِلهِ 

رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن يُِصْيبَُها أَْو اْمَرأَةٍ يَْنِكُحَها فَِهْجَرتُهُ إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيِه ]

إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 

 فة[ابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنالنيس

 

 

                                                           
19 Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2004),h. 

796 
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Artinya : 

Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, 

dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam 

bersabda : Sesungguhnya setiap  perbuatan tergantung niatnya.  Dan  

sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia 

niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah 

dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. 

Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena 

wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) 

yang dia niatkan. (Riwayat dua imam hadits, Abu Abdullah Muhammad 

bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhori dan 

Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An 

Naishaburi dan kedua kitab Shahihnya yang merupakan kitab yang paling 

shahih yang pernah dikarang) . 

Niat merupakan syarat layak/diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan 

amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat 

(karena Allah ta’ala).Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan 

tempatnya di hati.Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah 

ta’ala dituntut pada semua amal shalih dan ibadah. Seorang mu’min akan 

diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang 

bermanfaat dan mubah (boleh) jika diiringi niat karena mencari keridhoan 

Allah maka dia akan bernilai ibadah.Yang membedakan antara ibadah dan 

adat (kebiasaan/rutinitas) adalah niat. Hadits di atas menunjukkan bahwa niat 

merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman 

menurut pemahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah membenarkan dalam 

hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. 
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اْلُخْدِري َرِضَي اللهُ َعْنهُ قَاَل : َسِمْعُت َرُسْوَل اللِه صلى الله عليه وسلم َعْن أَبِي َسِعْيد 

ْع فَبِقَْلبِِه يَقُْوُل : َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكراً فَْليُغَي ِْرهُ بِيَِدِه، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه، فَإِْن لَْم يَْستَطِ 

 واه مسلم[]ر َوذَِلَك أَْضعَُف اإِْلْيَمانِ 

 

         Artinya : 

Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar 

Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat 

kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan 

hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (Riwayat 

Muslim).20 

 

Hadis ini menjelaskan mengenai Menentang pelaku kebatilan dan 

menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam 

atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya, Ridho terhadap 

kemaksiatan termasuk diantara dosa-dosa besar, Sabar menanggung 

kesulitan dan amar ma’ruf nahi munkar, Amal merupakan buah dari iman, 

maka menyingkirkan kemunkaran juga merupakan buahnya keimanan, 

Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan 

pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Muhammad Bin Shalih Al-Utsamaini (Imam An-Wawi), Syarah Hadits Arba’in Imam 

An-Nawawi( Jakarta Timur : Arba Grafika, 2013),h. 431 
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c. Kaidah Ushul Fiqih 

األُُمْوُر بَِمقَاِصِدَها    
  

         Artinya : 

 

“Semua perkara itu tergantung pada tujuannya .”21 

 

dengan niat dijalan yang tidak baik dan penggunaanya untuk menyesatkan 

orang lain atau merugikan dirinya  dan orang lain maka kelak dia akan 

mendapat azab atas perbuatanya tersebut. Allah Swt tidak melarang seseorang 

untuk menggunakan sesuatu (termasuk Handpone berjenis Android) jika itu 

tidak mendatangkan mudharat bagi dirinya dan orang lain.  

                                                           
21 Jaih mubarok, Kaidah Fiqih, (kaidah niat), (jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002), 

h. 116 

 


