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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era milenial anak-anak muda tidak pernah lepas dari gadget. 

Bahkan generasi yang hidup di era tersebut disebut dengan generasi internet 

atau iGen lantaran terbiasa mengakses internet melalui gadget. Kondisi ini 

senada dengan ungkapan Prami Rachmiadi, Chief  Digital Content Officer 

dalam acara Global Entertainment and Media Outlook: 2017-2021 bahwa 

kaum milenial tidak akan pernah bisa lepas dari telepon genggam mereka 

karena perilaku yang terjadi di tengah masyarakat saat ini ialah harus menjadi 

orang ter up to date.1 

Presiden Direktur Ericsson Indonesia Thomas Jul menyatakan bahwa 

gaya hidup masyarakat beriringan dengan kemajuan teknologi. Kini realitanya 

anak-anak pun turut menggunakan gadget bahkan rata-rata mereka 

menggunakan empat hingga lima kali melebihi durasi yang direkomendasikan 

ahli. Padahal asosiasi dokter anak Amerika Serikat dan Kanada menekankan 

agar orang tua tegas tidak memberikan gadget pada anak usia 0-2 tahun. 

Sedangkan anak 3-5 tahun dibatasi satu jam per hari dan untuk anak 6-18 

                                                             
1 Mochmad Krisnariansyah, Ciri-ciri Anak Generasi Milenial: 5 Ciri Generasi Milenial 

Dilihat dari Tingkah Laku Sehari-hari,  http://sumsel.tribunnews.com/2018/07/30/ciri-ciri-anak-

generasi-milenial-5-ciri-generasi-milenial-dilihat-dari-tingkah-laku-sehari-hari,diakses pada hari 

Rabu, 20 Januari 2019 pada pukul 14.00 

http://sumsel.tribunnews.com/2018/07/30/ciri-ciri-anak-generasi-milenial-5-ciri-generasi-milenial-dilihat-dari-tingkah-laku-sehari-hari
http://sumsel.tribunnews.com/2018/07/30/ciri-ciri-anak-generasi-milenial-5-ciri-generasi-milenial-dilihat-dari-tingkah-laku-sehari-hari
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tahun dua jam per hari. Sebab selain dampak positif, ternyata penggunaan 

gadget pada anak juga memberi dampak negatif.2 

Dampak positif penggunaan gadget adalah sebagai berikut. 

1. Menurut dokter Setyo Handryastuti, Sp.A penggunaan gadget dapat 

memberi dampak positif kepada anak jika orang tua bijak mendampingi 

anak menggunakannya. Karena gadget dapat menjadi sarana 

pembelajaran yang mudah bagi anak. Seperti mengajarkan tentang 

warna, huruf, hewan, tumbuhan dan berbagai informasi tentang 

lingkungan sekitarnya. Bahkan dengan gadget dapat menciptakan beragam 

permainan yang kreatif dan menantang. Sehingga banyak anak yang 

termasuk kategori ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

diuntungkan oleh permainan ini. ADHD merupakan gangguan 

perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak hingga 

menyebabkan aktivitas anak tidak lazim dan berlebihan. 

2. Penggunaan gadget dapat menambah pengetahuan. Gadget dengan 

teknologi canggih dapat memberi kemudahan kepada anak untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas sekolah dimana 

saja dan kapan saja. 

3. Dengan gadget pengguna dapat memperluas jaringan persahabatan 

karena dengan mudah dan cepat bergabung ke social media. 

                                                             
2idem 



 

3 
 

4. Gadget merupakan salah satu alat yang memiliki teknologi canggih. 

Sehingga semua orang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan 

orang lain dari seluruh penjuru dunia. 

Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si atau yang akrab dipanggil kak Seto 

mengungkapkan bahwa meski memiliki dampak positif gadget juga memiliki 

dampak negatif bagi anak yang perlu diwaspadai.3 

1. Gadget dapat mengganggu kesehatan anak karena efek radiasi 

teknologi. Radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan kanker. 

2. Gadget dapat mengganggu perkembangan anak karena kecanggihan 

fitur di dalamnya rentan disalahgunakan oleh anak. Misalnya ketika 

guru menerangkan pelajaran di depan, salah satu siswa bermain gadget 

di belakang. 

3. Rawan terhadap tindak kejahatan. Hal ini terjadi karena setiap 

orang memiliki sifat update dimana saja. Sehingga, pelaku kejahatan 

dengan mudah mencari calon korban dari hal-hal update yang 

diunggahnya. 

4. Dapat mempengaruhi perilaku anak. “Kemajuan teknologi 

berpotensi membuat anak cepat puas dengan pengetahuan yang 

diperolehnya. Sehingga menganggap apa yang didapat dari internet 

atau teknologi lain adalah pengetahuan terlengkap dan final”. Padahal 

realitanya ada banyak hal yang yang harus digali lewat proses 

pembelajaran tradisional dan internet tidak dapat menggantikan 

                                                             
3Sri Suryani, Anak Digital, http://digital.metrotvnews.com/anakdigital/, diakses pada hari 

Rabu, 20 Januari 2019 pada pukul 16.00 
 

http://digital.metrotvnews.com/anakdigital/
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kedalaman suatu pengetahuan. Jika tidak dicermati, maka akan ada 

kecenderungan bagi generasi mendatang untuk menjadi generasi yang 

cepat puas dan cenderung berpikir dangkal, tidak tahan dengan 

kesulitan, dan antisocial. 

Dari semua dampak negatif penggunaan gadget, dibutuhkan suatu usaha 

serius untuk mengatasinya. Salah satunya adalah melalui pendidikan Agama 

Islam. Di dalam PERMENDIKBUD No. 59 tahun 2014 dijelaskan bahwa 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap dan 

keperibadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. 

Pendidikan Agama Islam merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan bagi 

manusia muslim. Penanganan melalui pendidikan ini diharapkan agar anak-

anak memiliki keperibadian yang mencerminkan pribadi muslim yang 

sebenarnya, sehingga menjadi filter bagi nilai-nilai budaya asing yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam. 4  Pendidikan Agama Islam tentu memerlukan 

peran guru agama Islam. 

Seorang guru di era milenial dituntut untuk memiliki sifat progresif 

(maju ke depan dan melakukan kemajuan-kemajuan secara cepat dan 

bertahap), bukan sebaliknya. Dengan demikian guru harus mampu memilih 

strategi pembelajaran yang cocok untuk menghadapi perkembangan zaman. 

Artinya, anak didik didorong untuk menjadi pemain atau subyek dari 

globalisasi bukan terus menerus menjadi penonton, sasaran dan obyek 

                                                             
4PERMENDIKBUD No. 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2014), hal. 1. 
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globalisasi yang selalu dipermainkan, dihancurkan dan direkayasa masa 

depannya. 5 Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan serta mempertahankan 

pendidikan yang tidak bertentangan dengan nilai Islam harus tetap diterapkan 

di dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan. 

SD Negeri Bareng 3 adalah salah satu SD di kota Malang yang 

memiliki visi unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, jujur, disiplin, religius 

dan santun dalam pekerti serta berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk 

komitmen dalam mewujudkan visi tersebut, SD Negeri Bareng 3 sangat 

memperhatikan pendidikan agama Islam. Bahkan siswa dituntut untuk 

mengikuti kegiatan TPQ agar mampu membaca Al-Quran dan memahami 

isinya kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, 

sekolah juga aktif melaksanakan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) agar siswa 

dapat memetik hikmah dari setiap kisah dalam PHBI. Tidak kalah penting, 

sekolah pun telah menyiapkan fasilitas ibadah yang memadai serta buku-buku 

bacaan berbasis akidah Islam.6 

Peneliti mengambil lapangan di SD Negeri Bareng 3 Malang karena 

sekolah tersebut memiliki komitmen untuk membentuk siswa religius, 

sehingga Pendidikan Agama Islam menjadi mata pelajaran prioritas utama 

untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan gadget. Dengan 

demikian siswa akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah daripada 

gadget yang dimilikinya. Dari hasil observasi dan wawancara selama pra 

penelitian, meskipun SD Negeri Bareng 3 Malang sarat dengan kegiatan dan 

                                                             
5Jamal Ma’mur Asmani, Tipe Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovasi, (Yogyakarta: 

Diva Press, 2012),hal. 72. 
6Hasil Observasi pada tanggal 15 Januari 2019 
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fasilitas keagamaan ternyata masih terdapat beberapa perilaku dari siswa yang 

menunjukkan pengaruh dari penggunaan gadget. Kondisi tersebut diantaranya 

adalah ketika kegiatan pembelajaran berlangsung secara diam-diam terdapat 

siswa yang menggunakan gadget. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang 

mengunggah foto dan status dengan kata-kata yang tidak pantas.  

Berakar dari permasalahan di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul Penggunaan Gadget Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Bareng 3 Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas 

upaya preventif dan kuratif yang dilakukan oleh guru PAI di SD Negeri 

Bareng 3 Malang dalam menyikapi penggunaan gadget oleh para siswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan gadget pada siswa kelas V SD Negeri 

Bareng 3 Malang ? 

2. Bagaimana dampak penggunaan gadget pada siswa kelas V SD 

Negeri Bareng 3 Malang ? 

3. Bagaimana upaya guru PAI dalam menyikapi dampak dari 

penggunaan gadget pada siswa kelas V SD Negeri Bareng 3  

Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut  penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memahami penggunaan gadget pada siswa kelas V SD Negeri Bareng 3 

Malang 

2. Memahami dampak penggunaan gadget pada siswa kelas V SD Negeri 

Bareng 3 Malang 

3. Memahami upaya guru PAI dalam menyikapi dampak dari penggunaan 

gadget pada siswa kelas V SD Negeri Bareng 3 Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap guru 

Pendidikan Agama Islam sekaligus mengembangkan pengetahuan peneliti 

mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan gadget. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, siswa dapat memilih dan mengaplikasikan mana yang baik 

dan yang buruk dari penggunaan gadget sehingga mampu memberi 

kemanfaatan untuk dirinya sendiri maupun orang lain 

b. Bagi guru dapat menjadi informasi serta masukan berharga bagi para 

guru dalam melakukan berbagai upaya dalam menyikapi dampak 

penggunaan gadget yang sedang berkembang pesat saat ini dan 

sehingga dapat menjadi langkah awal dalam merencanakan pemberian  
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pendidikan dan penyuluhan tentang dampak penggunaan gadget pada 

anak sekolah dasar sebagai tindakan preventif dan promotif untuk 

mencegah dampak negatif akibat penggunaan gadget. 

c. Bagi orang tua, akan menggugah hati para orang tua untuk proaktif 

menyukseskan pendidikan putera-puterinya 

d. Bagi sekolah, dapat menjadi informasi berharga untuk kepala sekolah 

dalam mengambil suatu kebijakan yang tepat terkait upaya menyikapi 

dampak penggunaan gadget. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan pengalaman nyata dalam melaksanakan penelitian secara  

ilmiah dalam rangka mengembangkan diri dan menambah wawasan 

dalam melaksanakan fungsi perawat dalam peneliti. Sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan tema dampak 

penggunaan gadget pada anak. 

 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mencoba membandingkan 

skripsi yang akan ditulis dengan skripsi yang sudah ada. Sejauh ini peneliti 

belum menjumpai peneliti yang mengkaji secara khusus dampak penggunaan 

gadget pada siswa SDN Bareng 3 Malang. Namun ada beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain: 
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1. Skripsi Cahyani Mey Wulandari Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016 yang 

berjudul Analisis Dampak Penggunaan Teknologi Gadget Terhadap 

Perilaku Siswa SD Muhammadiyah 4 Batu. 7 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan gadget memberikan pengaruh buruk 

pada akhlak peserta didik, seperti antisosial, tidak memperhatikan guru 

ketika kegiatan belajar berlangsung dan kurang menghargai waktu. 

Upaya yang dilakukan oleh guru selaku pendidik adalah melakukan 

pendampingan secara tidak langsung dan mengajak peserta didik 

menelaah fungsi gadget serta bekerjasama dengan orangtua untuk 

mendampingi anak ketika menggunakan gadget.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah sama-sama mengkaji upaya guru dalam menyikapi penggunaan 

gadget. Perbedaan antara skripsi Cahyani Mey Wulandari dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah subjek penelitian. Dimana 

subjek penelitian yang akan peneliti gunakan adalah guru Pendidikan 

Agama Islam yang tentu memiliki pemahaman ilmu agama lebih 

banyak dibandingkan guru bidang studi lainnya guna menanamkan 

nilai-nilai agama dalam penggunaan gadget. 

2. Skripsi Argo Dwi Listyanto Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang tahun 2014 yang berjudul Motivasi Orang tua 

                                                             
7Cahyani Mey Wulandari, “Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Siswa SD 

Muhammadiyah 4 Batu”, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2016. 
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Memberikan Fasilitas Smartphone pada Anak Usia 5-12 Tahun.8Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi orang tua dalam 

memberikan gadget kepada anak adalah agar anak tenang, sehingga 

orang tua dapat bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari, 

mempermudah komunikasi dan memudahkan orang tua dalam mencari 

media pembelajaran. Namun secara tidak langsung fasilitas smartphone 

yang diberikan oleh orang tua telah memberikan dampak buruk, yaitu 

anak asik bermain game online hingga lupa waktu. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah sama-sama menyoroti penggunaan smartphone. 

Sedangkan perbedaan skripsi Argo Dwi Listyanto dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah subjek penelitian. Dimana subjek 

penelitian yang akan peneliti gunakan adalah siswa kelas V SDN 

Bareng 3 Malang. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini ada tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, 

halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian inti berisi tentang penelitian mulai 

dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bab-bab 

sebagai satu kesatuan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan hasil penelitian 

                                                             
8Argo Dwi Listyanto, “Motivasi Orang Tua Memberikan Fasilitas Smartphone pada Anak 

Usia 5-12 Tahun”, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2014. 
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dalam empat bab. Pada setiap bab terdapat sub bab-sub bab yang menjelaskan 

pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.  

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian , tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

untuk mempermudah dalam penyusunan selanjutnya, maka penulis 

memberikan rancangan isi dan materi yang akan dibahas. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Merupakan landasan teori yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian 

yang digunakan dalam analisis temuan di lapangan dan uraian mengenai 

kerangka pemikiran penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan lokasi dan subjek penelitian, desain 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional, partisipan, populasi, 

sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian, dan analisa data serta 

prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan sampai penyusunan 

laporan akhir. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai pengolahan atau analisis data serta 

pembahasan temuan.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai hasil analisis temuan. Selain itu, pada bab 

ini juga dibahas mengenai rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 


