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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal I ayat 1 yang menjelaskan bahwa, pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan sistem 

pendidikan yang jelas, yakni pendidikan berbasis karakter (UU RI No. 20 

Tentang Sistem Pendidikan, 2003, h.2). 

Seorang tenaga pengajar dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam mengajar sehingga terciptanya suasana kelas yang lebih efektif. 

Sehingga membuat peserta didik lebih semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran tanpa harus merasakan bosan baik kondisi atau pelajaran yang 

tak disukai sekalipun. Peran dosen sangat penting dalam hal ini yaitu tidak 

hanya memberikan materi akan tetapi harus menguasi kelas dan peserta didik. 

Peserta didik tidak hanya duduk dan diam mendengarkan apa yang 

disampaikan dosen akan tetapi harus lebih aktif lagi dan lebih banyak mencari 

materi di luar dari apa yang telah diberikan oleh dosen di kelas, baik mencari 

diperpustakaan, atau bahkan diinternet. 

Untuk mendukung kepentingan manusia dalam berkomunikasi 

diciptakan alat komunikasi yaitu sinyal asap (200 SM), burung merpati (abad -
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15), telegraf (tahun 1844), telepon kabel (tahun 50-an), telepon genggam atau 

ponsel atau handphone (tahun 1973). Seiring berkembangnya teknologi informasi 

dan komunikasi, handphone semakin berkembang hingga saat ini handphone 

lebih dikenal dengan smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang 

memiliki kemampuan tinggi dengan fungsi yang menyerupai komputer.  

Penggunaan ponsel pintar di Indonesia terus meningkat, bahkan sebuah 

lembaga riset menyebutkan bahwa Indonesia berada diperingkat ke enam dalam 

penggunaan smartphone didunia. Data tersebut dilansir oleh analis kawakan 

Horace H. Dediu melalui blognya. Asyimco.com. pengguna tersebut terdiri atas 

beberapa kalangan termaksud kalangan peserta didik yang masih duduk dibangku 

Sekolah Menegah Pertama (SMP) (Siti, 2016, h. 1). 

Android adalah sebuah comprehensive open-source platform. Yang 

didesain untuk perangkat mobile. Comprehensive platform disini adalah 

setumpuk lengkap perangkat lunak yang dipakai pada perangkat mobile. Android 

dipelopori oleh google dan dimiliki oleh open handset alliance. Android 

merupakan platform open source pertama yang memisahkan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang berjalan. 

Rosenberg, menekankan bahwa E-learning merujuk pada penggunaan 

teknologi internet untuk mengirim serangkaian solusi yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan. Hal ini senada dengan Camberll dan Kamarga 

yang intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakikat 

E-learning (Rusman, 2012, h.316). E-learning atau media pembelajaran 
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elektronik menunjang proses pembelajaran bagi peserta didik yang tidak hadir 

sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. 

Terbatasnya waktu belajar mengajar di kelas mengakibatkan terhalangnya 

dosen dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, yang kemudian 

menjadi masalah tersendiri oleh dosen yang ingin menyampaikan secara detail 

mata perkuliahan tersebut. Kesulitan ini banyak dikeluhkan oleh para mahasiswa 

dan dosen yang terkadang materi yang membutuhkan penjelasan dalam waktu 

lama justru harus dijelaskan dengan cara singkat. Selain itu juga terkadang dosen 

memberikah soal-soal latihan yang kemudian pemeriksaanya membutuhkan 

banyak waktu untuk diperiksa secara manual. Sehingga hal ini sangat tidak efektif 

karena banyaknya waktu yang tersita pada kegiatan yang tidak terlalu penting.  

Saat ini dosen memperbolehkan para mahasiswa untuk menggunakan 

android didalam kelas dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengakses 

pengetahuan baru dengan cepat, tetapi ada juga dosen yang tidak mengizinkan 

penggunaan android di dalam kelas dengan tujuan agar mahasiswa dapat 

berkonsentrasi terhadap pembelajaran penggunaan android oleh para mahasiswa 

ini dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa karena para mahasiswa 

kebanyakan menggunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial, bermain 

game, bahkan mendengarkan musik sambil tidur didalam kelas sehingga 

berkurangnya motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. 

Tuntutan yang harus dilaksanakan perguruan tinggi dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
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menghadapi berbagai kendala yang tidak sederhana. Masalah utama yang 

seringkali dihadapi oleh pihak perguruan tinggi adalah keterbatasan sarana 

prasarana, sumber daya manusia dan sumber belajar. Sedangkan dari pihak dosen 

pengampu adalah keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan E-learning, 

dan motivasi dosen dalam penggunaan E-learning sebagai media pembelajaran.  

Problematika peserta didik dalam pembelajaran menggunakan android 

adalah bagaiman mereka bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya tanpa 

harus terpengaruh dengan hal-hal yang tidak mendukung proses pendidikan. 

Penggunaan android akan berdampak baik ketika digunakan dengan baik, akan 

tetapi bisa berdampak buruk jika digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.  

Pengendalian hawa nafsu sangat dibutuhkan dalam menggunakan android karena 

banyak hal yang ada dalam android yang bisa bernilai positif bagi masyarakat 

terutama peserta didik.  

Didalam Al-Qur’an sudah dijelaskan tentang pengendalian hawa nafsu 

yaitu surah An-naziat ayat  40-41 yang berbunyi: 

 

Artinya : “Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran tuhannya dan 

menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya 

surgalah tempat tinggalnya”. (Q.S An-naziat :40-41) 

Ayat di atas menerangkan tentang keberkahan bagi orang-orang bisa 

menahan hawa nafsunya yaitu surganya Allah swt. Kaitanya dengan penggunaan 
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android dan E-learning adalah bagaiman peserta didik bisa menahan hawa 

nafsunya untuk tidak menggunakannya dalam hal yang negatif  sehingga bisa 

mendapatkan kebaikan selama menempuh pendidikan yang sedang dijalaninya. 

Meskipun di kampus sudah tersedia jaringan internet dan wifi yang sangat 

memadai tapi banyak dikalangan mahasiswa belum bisa memanfaatkannya 

dengan baik banyak yang menggunakannya hanya dengan menonton youtube 

atau bahkan sekedar bermain games dibandingkan menggunakan untuk 

keperluan perkuliahan. Kampus IAIN Kendari juga sudah menyediakan sarana 

untuk menunnjang perkuliahan seperti halnya aplikasi–aplikasi pembelajaran 

misalnya E-learning, google classroom dan lain sebagainya, akan tetapi apakah 

hal itu sudah digunakan dalam menunjang perkuliahan yang terkadang tidak bisa 

dilakukan dengan tatap muka.  Sehingga peneliti ingin meneliti masalah tersebut 

dengan judul penelitian “Pengaruh Penggunaan Android dan E-learning 

terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisika IAIN Kendari” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakangdi atasdapat dituliskan identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Banyaknya mahasiswa yang memiliki handphone android tetapi tidak 

menggunakan dengan semestinya. 

2. Dosen masih banyak yang tidak menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran 

3. Adannya aplikasi pembelajaran seperti E-learning ataupun google classroom 

namun belum digunakan dengan baik 

4. Kurangnya Motivasi belajar mahasiswa sehingga kurang efektif dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, maka peneliti sangat 

menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilki keterbatasan 

dalam melakukan penelitian, baik tenaga, biaya maupun waktu. Agar lebih 

terarah, maka peneliti membatasi masalah meliputi : 

1.  3 variabel, yakni 2 variabel bebas yaitu penggunaan android dan E-learning 

dan 1 variabel terikat yaitu motivasi belajar mahasiswa fisika IAIN Kendari. 

2. Penelitian ini tidak menggunakan variabel lain selain variabel penggunaan 

android dan E-learning terhadap motivasi belajar 

3. Penggunaan android dan E-learning serta motivasi belajar diukur dengan 

angket atau kuisioner 
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4. Objek penelitian terbatas, hanya pada Mahasiswa IAIN Kendari Angkatan 

2017 dan 2018 Program Studi Tadris Fisika.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan android terhadap motivasi belajar 

mahasiswa fisika IAIN Kendari ? 

2. Apakah ada pengaruh penggunaan E-learning terhadap motivasi belajar 

mahasiswa fisika IAIN Kendari ? 

3. Apakah ada pengaruh antara penggunaan android dan E-learning terhadap 

motivasi belajar mahasiswa fisika IAIN Kendari ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan android terhadap 

motivasi belajar mahasiswa fisika IAIN Kendari  

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan E-learning terhadap 

motivasi belajar mahasiswa fisika IAIN Kendari  

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara penggunaan android dan E-

learning terhadap motivasi belajar mahasiswa fisika IAIN Kendari  



8 
 
 

 
 

1.6 Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tertentu 

bagi semua pihak. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi dosen dan calon dosen dalam mengetahui keadaan siswa dalam 

pembelajaran, khususnya penerapan media pembelajaran yang bisa 

meningkatkan efektifitas pembelajaran. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa: 

1) Sebagai pengetahuan baru tentang penggunaan android dan E-learning 

dalam pembelajaran.  

2) Peserta didik bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi dengan 

menggunakan android 

3) Dengan menggunakan media ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. 

b. Bagi dosen: 

1) Sebagai alternatif dosen dalam proses belajar dengan menggunakan 

android dan E-learning yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. 

c. Bagi Kepala Sekolah 
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Untuk bahan refleksi Kepala Sekolah mengenai penerapan android dan E-

learning dalam pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai sumber informasi dan tambahan referensi bagi peneliti-peneliti lain 

yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai penggunaan android dan E-

learning terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik. 

 

 

 


