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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

            Di zaman sangat modern ini perkembangan teknologi Perkembangan zaman 

merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari ataupun tolak keberadaannya. Dari 

zaman purbakala, waktu merambat dengan begitu cepat sehingga sampailah pada era 

ini dengan berbagai macam aspek perkembangannya yang beragam. Di era milenial 

dewasa ini, salah satu perkembangan kemajuan zaman adalah digitalisasi yang 

menuntut kita harus mampu menguasai dan mengoperasikan perangkat-perangkat 

elektronik untuk mengakses perkembangan informasi, baik dalam dunia pendidikan 

maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Perkembangan digitalisasi bukan berarti 

tidak akan membawa pengaruh dan dampak negatif terhadap eksistensi dan Tujuan 

pendidikan agama Islam  untuk membentuk manusia yang Islami yang 

berkepribadian, berakhlak, bermoral dan berpengetahuan yang baik. 

             Dari data-data empiris yang penulis temukan di SMP 47 konawe selatan               

pemanfaatan handphone di sekolah  SMP 47 Konawe Selatan sudah  berlangsung  

selama kurang lebih satu tahun terakhir. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan 

oleh peneliti melalui wawancara  terhadap ibu guru  dan siswa pada tanggal  24 

februari 2021 di Sekolah SMP Negeri 47 konawe selatan . Hasil wawancara yang 

peneliti dapatkan dari guru dan siswa SMP  Negeri 47 konawe selatan 

memperbolehkan siswa siswinya memanfaatkan handphone  sebagai penunjang 

pembelajaran pendidikan agama Islam baik disekolah maupun dirumah dengan 

catatan handphone tersebut dimanfaatkan atau digunakan dalam hal positif seperti 

mencari tugas, tugas kelompok, dan juga membaca berbagai bacaan yang terdapat di 

dalam handphone tersebut.  
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              Akan tetapi saat pelajaran dimulai handphone harus dimatikan karena 

ditakutkan akan mengganggu aktifitas belajar mengajar, jadi siswa diperbolehkan 

memakai hanya pada saat jam istirahat atau pergantian jam sebelum guru masuk 

keruangan kelas. Hal ini diharapkan siswa siswi SMP Negeri 47 konawe selatan. 

menyerap pelajaran secara cepat dan efisien dan tidak tertinggal dari sekolah-sekolah 

yang teknologinya sudah mumpuni. Proses pembelajaran diawali dengan guru 

menjelaskan secara singkat materi pelajaran yang akan dilaksanakan atau 

selanjutnya, kemudian siswa bersama-sama mencari teman kelompok untuk dibagi 

tugas pada masing-masing kelompok atau perorangan tergantung pada kesepakatan 

guru setiap pertemuan, kemudian siswa berkelompok mencari informasi tentang 

materi tersebut dari berbagai sumber belajar dikhususkan menggunakan handphone 

yang bisa mengakses internet secara cepat dan signifikan dan dapat mengefisiensikan 

waktu, dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya boleh dalam bentuk print out 

atau dicatat di kertas. 

          Tugas yang selesai dikerjakan pada kelompok masing-masing maka tugas 

tersebut dilanjutkan dengan pemaparan masing-masing kelompok dan di akhir 

pertemuan di lakukan diskusi tanya jawab serta tugas masing-masing siswa. Adapun 

saran dari guru yaitu siswa dianjurkan untuk mempelajari materi selanjutnya dengan 

melihat tutorial materi menggunakan aplikasi youtube pada handphone untuk 

mempermudah siswa memahami penjelasan dari guru pada pertemuan selanjutnya, 

handphone selain bisa membuat motivasi belajar siswa meningkat bisa juga 

menambah prestasi belajar siswa menjadi maksimal dan juga dapat memotivasi siswa 

untuk dapat menggali informasi mengenai pendidikan agama Islam.Semenjak 

diberlakukannya program berbasis teknologi yaitu pemanfaatan handphone di SMP  
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Negeri 47 Konawe selatan saat ini siswa dapat lebih mudah dalam mengakses 

pelajaran baik itu pelajaran pendidikan agama Islam maupun pelajaran yang lainnya. 

          Dalam pemanfaatan ini siswa dapat mandiri menemukan bahan yang mereka 

butuhkan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar, sehingga jika terjadi suatu 

hal yang sulit siswa temukan siswa diberikan kemudahan oleh guru untuk 

menemukan jalan keluarnya yaitu dengan memanfaatkan handphone  sebagai sumber 

belajar. Dalam hal pemanfaatan handphone  siswa tidak hanya diawasi secara 

sesekali saja namun setiap hari senin khususnya setelah upacara handphone siswa di 

kumpulkan pada guru yang sedang piket agar dicek, hal ini berguna untuk 

mengetahui seberapa jauhnya siswa dalam memanfaatkan handphone tersebut. Jika 

didapati siswa yang menggunakan handphone  kedalam hal negatif maka guru 

tersebut menahan handphone sampai batas waktu yang ditentukan.Pemanfaatan 

handphone sendiri diharapkan dapat menjadi suplemen penunjang belajar bagi siswa 

SMP Negeri 47 Konawe Selatan  untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi 

belajar dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya, dan mata pelajaran lain 

umumnya, dengan memanfaatkan handphone siswa dapat mengakses berbagai 

macam penunjang belajar serta mempermudah untuk menggali informasi-informasi 

terbaru baik dari dalam Negara maupun dari luar, sehingga dengan kecanggihan 

teknologi saat ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif dalam belajar dan semakin 

semangat dalam menghadapi era teknologi saat ini. Jika masih terdapat siswa yang 

belum paham dengan pengoperasian handphone guru segera memberikan arahan 

serta bimbingan agar siswa tersebut dapat memanfaatkan handphone  secara 

maksimal dan tidak terjerumus pada kesalahan pemakaian. Handphone  sangat 

bermanfaat bagi siswa maupun masyarakat luas dengan kecanggihan internet yang 
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dimilikinya handphone android dapat dimanfaatkan sebagai penunjang belajar 

dengan cara memanfaatkannya melalui media google, yahoo dan lainnya. Semua 

bertujuan saya yaitu menemukan sesuatu hal yang kita cari.  

          Pemanfaatan handphone dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa 

masih sering melakukan kesalahan dalam pemanfaatan handphone tersebut dan 

belum maksimalnya dalam memanfaatkan handphone  serta masih banyak sekali 

kendala-kendala dalam pemanfaatan handphone sebagai sumber belajar khususnya 

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 47 Konawe Selatan. Dengan banyaknya 

permasalahan yang terungkap, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Dampak Pemanfaatan Handphone dalam Pembelajaran  PAI pada siswa SMP 47 

Konawe Selatan 

1.2 Fokus Penelitian 

            Untuk menghindari  meluasnya topik penelitian, maka peneliti menentukan 

fokus penelitian yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian ini adalah gambaran 

Pemanfaatan Handphone pada Siswa SMP Negeri 47 Konawe Selatan, pemanfaatan 

Handphone Pada pembelajaran PAI siswa SMP Negeri 47 konawe Selatan dan 

Dampak Handphone Pada Pembelajaran PAI siswa SMP Negeri 47 konawe Selatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana gambaran pemanfaatan Handphone  pada siswa SMP Negeri 47 

Konawe selatan 

1.3.2 Bagaimana Pemanfaatan handphone Pada pembelajaran PAI  siswa SMP 

Negeri 47 konawe Selatan 

1.3.3 Bagaimana Dampak Pemanfaatan Handphone dalam pembelajaran PAI pada 

siswa SMP Negeri 47 Konawe Selatan 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mendeskripsikan gambaran pemanfaatan Handphone pada siswa SMP 

Negeri 47 Konawe selatan 

1.4.2 Untuk Medeskripsikan Pemanfaatan handphone Pada pembelajaran PAI  

siswa SMP Negeri 47 konawe Selatan 

1.4.3 Untuk Medeskripsikan Dampak Handphone dalam pembalajaran PAI  siswa 

SMP Negeri 47 Konawe Selatan 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau mamfaat, 

antara lain: 

1.5.1 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang pemanfaatan handphone 

android sebagai penunjang belajar pendidikan agama islam 

1.5.2 Penelitian sebagai bahan masukan bagi guru PAI, khususnya di SMP Negeri 

konawe selatan  agar selalu memanfaatkan handphone sebagai penunjang 

belajar PAI agar siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi. 

1.5.3 Bagi Almamater Institut Agama Islam  Negeri (IAIN) Kendari, sebagai bahan 

referensi untuk menambah perbendaharaan kepustakaan, terutama bagi 

jurusan Pendidikan Agama Islam serta sebagai konstribusi pemikiran terkait 

dengan Solusi  guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi Dampak 

Pemanfaatan Handphone dalam pembalajaran PAI 

 

 

  



 

6 
 

1.6 Devinisi Operasion 

            Untuk menghindari persepsi yang berbeda dalam memahami sasaran 

penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan apa yang menjadi pembahasan 

penelitian mengenai variabel-variabel penelitian ini secara operasional. 

1.6.1 Dampak pemanfaatan Handphone  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  

Pemanfaatan handphone sendiri diharapkan dapat menjadi suplemen 

penunjang belajar bagi siswa SMP Negeri 47 Konawe Selatan  untuk 

meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar dalam pelajaran 

Pendidikan agama islam khususnya. 

1.6.2 Pembelajaran PAI. Adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik 

pendidikan agama Islam untuk membelajarkan peserta didik agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu memanfaatkan handphone sebagai 

penunjang belajar PAI agar siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang 

tinggi. 

1.6.3 Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Siswa SMP Negeri 47 

Konawe Selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


