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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era modern saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan 

diberbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya pada bidang teknologi. 

Teknologi yang perkembangannya sangat pesat adalah teknologi informasi dan 

komunikasi. Komunikasi biasa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Komunikasi secara langsung adalah ketika seseorang berkomunikasi dengan cara 

bertemu, sedangkan komunikasi tidak langsung adalah ketika seseorang 

berkomunikasi melalui media komunikasi gadget. Hasil dari interaksi tersebut 

membuat manusia bisa lebih dekat secara emosional dengan relasi sosialnya, 

meskipun jarak tergolong jauh. Maka, teknologi komunikasi bisa turut 

mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia, baik secara positif maupun 

negatif.  Salah satu yang mempengaruhi komunikasi pada saat ini adalah 

berkembangnya teknologi. 

Pesatnya perkembangan zaman saat ini, secara tidak langsung mempengaruhi 

perkembangan teknologi, hal ini ditandai dengan banyaknya produk-produk 

teknologi, salah satunya adalah gadget. Gadget merupakan teknologi yang bisa 

memfasilitasi akses dan pemrosesan data dengan kekuatan yang memadai. Gadget 
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bisa berupa handphone, laptop, smartphone dan tablet. Gadget era 

sekarang sudah disematkan prosesor canggih, kemampuan jelajah internet 

yang sangat cepat.
1
  

Gadget era sekarang, dapat dikonsumsi oleh semua usia mulai dari lansia, 

dewasa, remaja bahkan sampai anak-anak. Gadget saat ini bukan lagi menjadi 

kebutuhan sekunder, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer pada semua 

jenjang usia tersebut. Kepentingannya pun beragam, pada usia lansia, dewasa 

dan remaja, mulai dari informasi, bisnis, membantu aktivitas ibadah, 

mendownload aplikasi al-Qur’an, maupun tugas-tugas sekolah dan hal yang 

menunjang pekerjaan. Sementara itu penggunaan gadget anak usia 7-9 tahun 

digunakan untuk kepentingan tugas-tugas sekolah, youtube dan game, sangat 

sedikit yang menggunakan untuk kepentingan komunikasi sosial di dunia 

maya misal facebook, twiteer, instagram dan whatsapp. 

Saat ini sudah menjadi hal biasa bahwa anak-anak memiliki gadget berupa 

handphone android sebagai mainan mereka. Dahulu orang yang mampu 

membeli gadget adalah orang golongan menengah keatas, akan tetapi sekarang 

seiring beragamnya harga dan future gadget, dari kalangan ekonomi pas-pasan 

pun sudah bisa membelikan anak mereka gadget yang canggih. Kebijakan 

orang tua dalam memberikan gadget pada anak pun beragam diantaranya 

untuk menyenangkan anak, mengikuti perkembangan zaman, sebagai status 
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sosial, agar anak lebih sering dirumah, sebagai hadiah, serta sebagai alat 

bermain anak.
2
 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Michael Rich dari Center on 

Media and Child Health di Boston Children’s Hospital, menjelaskan sebanyak 

72 persen anak usia 7-9 tahun sudah menggunakan perangkat mobile seperti 

smartphone, tablet dan iphone.
3
 Menurut penelitian lain frekuensi penggunaan 

gadget pada anak usia 7-9 tahun menunjukan 16.97% masuk dalam kategori 

sering (lebih dari 1 kali sehari dengan waktu lebih dari 60 menit). Childwise 

melakukan riset dan mengungkapkan bahwa anak masa kini rata-rata 

menghabiskan waktu 6,5 jam per hari untuk beraktivitas dengan gadgetnya.
4
 

Penggunaan gadget pada anak melebihi durasi waktu akan menyebabkan 

anak-anak kehilangan figur-figur yang mestinya dicontoh oleh mereka, 

berkurangnya kepedulian sosial, berkurangnya keaktifan anak serta 

berkurangnya perubahan fisik. Bukan berarti berdasarkan efek-efek negatif, 

anak-anak lantas harus dijauhkan dengan gadget secara drastis, jika sampai 

anak anti gadget justru anak akan ketinggalan era. Namun ada baiknya orang 

tua membatasi anak dalam bermain gadget, jangan sampai menyita waktu 

efektif anak-anak dengan gadget.  

Salah satu waktu yang tersita adalah aktivitas keagamaan, karena pada 

dasarnya usia anak-anak adalah penanaman pengetahuan dan pembiasaan, 
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pembiasaan terhadap aktivitas yang rutin, seperti ibadah dan akhlak sehari-

hari yang mana akhlak dan aktivitas yang rutin itu bagian dari perilaku 

keagamaan. 

Perilaku keagamaan adalah pernyataan atau ekspresi kehidupan kejiwaan 

manusia yang dapat diukur, dihitung dan dipelajari yang diwujudkan dalam 

bentuk kata-kata, perbuatan atau tindakan jasmaniah yang berkaitan dengan 

pengalaman ajaran agama islam.  Rangkaian perbuatan atau tindakan didasari 

oleh nilai-nilai agama Islam ataupun dalam proses melaksanakan aturan-

aturan yang sudah ditentukan oleh agama.
5
 

Berdasarkan studi awal yang dilakukan di desa Tegalsari Lamongan 

terlihat anak-anak yang menggunakan gadget sudah banyak dijumpai, rata-rata 

mereka menggunakan gadget yang berupa handpone android. Hal tersebut 

yang menjadi perhatian peneliti adalah pada perilaku keagamaan anak yang 

meliputi aspek ibadah dan akhlak, khususnya anak-anak yang belajar di TPQ 

Al-Karomah, karena banyak anak yang hanya fokus pada gadgetnya tanpa 

memperhatikan aktifitas lainnya.  

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas dan dari fenomena 

yang ada pada saat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Perilaku Keagamaan Anak Usia 7-9 Tahun Dalam 

Kebiasaannya Menggunakan Gadget Di TPQ Al-Karomah Tegalsari 

Lamongan ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan 

tiga pokok permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana gambaran penggunaan gadget anak usia 7-9 tahun di TPQ Al-

Karomah Desa Tegalsari Lamongan? 

2. Apa Dampak teknologi gadget terhadap perilaku keagamaan anak usia 7-9 

tahun di TPQ Al-Karomah Desa Tegalsari Lamongan? 

3. Bagaimana upaya mengatasi dampak negatif penggunaan teknologi gadget 

terhadap perilaku keagamaan anak di TPQ Al-Karomah Desa Tegalsari 

Lamongan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan gambaran penggunaan gadget anak usia 7-9 tahun di 

TPQ Al-Karomah Desa Tegalsari Lamongan 

2. Mengidentifikasi dampak dari penggunaan teknologi gadget dengan 

perilaku keagamaannya di TPQ Al-Karomah Desa Tegalsari Lamongan. 

3. Mendeskripsikan upaya mengatasi dampak penggunaan teknologi gadget 

terhadap perilaku keagamaan di TPQ Al-Karomah Desa Tegalsari 

Lamongan. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Praktis  

Untuk mengetahui perilaku keagamaan anak usia 7 –9 tahun saat 

ini dilihat dari segi ibadah dan akhlak. Dampak dari teknologi gadget ini 

tentunya yang terjadi bukan hanya berdampak negatif saja melainkan ada 
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beberapa manfaat. Teknologi informasi didalamnya sangat luas ilmu 

pengetahuannya. Jika tidak diimbangi dengan tujuan untuk memperkaya 

ilmu, mengingat akan perilaku keagamaan yang semakin menurun karena 

gadget. Dengan mengkaji hal ini bisa merefresh sikap dan perilaku 

keagamaan. Teknologi ini tidak hanya kesenangan yang diperoleh tetapi 

bisa dijadikan dakwah secara tidak langsung, oleh sebab itu menjalankan 

perilaku keagamaan yang seimbang dengan teknologi saat ini.Karena 

teknologi gadget tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari – hari, 

serta meningkatkan kesadaran menggunakan teknologi dengan benar tanpa 

mengorbankan perilaku keagamaan. 

2. Teoritis  

a. Guna  menambah khazanah keilmuan peneliti 

b. Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat sekitar 

mengenai dampak penggunaan teknolgi pada aak usia 7-9 tahun 

terhadap perilaku keagamaan.  

E. Penegasan Istilah 

Guna mengetahui gambaran yang jelas tentang judul “Perilaku Keagamaan 

Anak Usia 7-9 Tahun Dalam Kebiasaannya Menggunakan Gadget Di TPQ Al-

Karomah Tegalsari Lamongan” maka perlu untuk menjelaskan arti kata –kata 

yang tertulis dalam judul diatas, sehingga diperoleh maksud yang  jelas dan 

tidak  menimbulkan  kesalahpahaman. 
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a. Gadget 

Gadget, yaitu perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi 

khusus, gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern 

dan semakin mempermudah komunikasi manusia.
6
 

Kecanggihan teknologi gadget sekarang banyak jenisnya seperti 

handphone, tablet, laptop. Sedangkan dalam penelitian ini jenis gadget 

yang diteliti adalah handphone android yang dilengkapi dengan internet.  

b. Perilaku Keagamaan 

Perilaku Keagamaan, yaitu pengaruh agama terhadap sikap dan 

tingkah laku seseorang yang bekerja dalam diri seseorang yang 

menyangkut tata cara berfikir, bersikap, berkreasi dan bertingkah laku 

yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinanya.
7
 

Peneliti membatasi istilah perilaku keagamaan pada penelitian ini 

hanya pada aspek  ibadah yang terdiri dari shalat, puasa, membaca al-

Qur’an serta aspek akhlak terdiri dari ketaatan, sabar (tidak emosional) dan 

jujur. Karena perilaku tersebut dilakukan setiap harinya oleh masyarakat 

muslim. 

c. Anak usia 7-9 tahun 

Peneliti membatasi anak usia 7-9 tahun yang diasuh oleh orang tua 

kandung mereka sendiri, serta anak yang terdaftar dalam TPQ Al-karomah 

Tegalsari Lamongan. 
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d. TPQ Al-Karomah 

TPQ Al-Karomah merupakan tempat belajar agama atau belajar 

mengaji  Al-Qur’an yang didalamnya terdapat anak-anak usia 7-9 tahun, 

yang menjadikan tempat ini dijadikan tempat penelitian adalah mayoritas 

santrinya menggunakan gadget. 

 Berdasarkan penegasan arti kata di atas, maka dapat ditegaskan bahwa 

yang dimaksud judul ini adalah dampak dari teknologi gadget pada sikap 

ibadah dan akhlak anak yang berusia 7-9 tahun di TPQ Al-Karomah desa 

Tegal sari Lamongan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Guna mewujudkan pembahasan yang terencana dan sistematis, penulis 

akan menyusun proposal ini dengan sistematika dan format sebagai berikut: 

 Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali 

seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yang meliputi 

latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah,  dan penelitian terdahulu 

 Bab kedua merupakan studi pustaka dari penelitian ini, yang didalamnya 

menguraikan secara teoritis tentang teknologi gadget, pemahaman dan 

pengalaman praktik keagamaan. 

Bab ketiga metode penelitian dan sistematika pembahasan yang terdiri dari 

Jenis penelitian, pemilihan lokasi, informan penelitian, teknis pengambilan 

informasi, teknik pengambilan data dan analisis data. 
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 Bab keempat merupakan analisa, dalam hal ini pula dijelaskan analisa 

penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan. 

Bab kelima merupakan akhir bab dari penelitian ini. Bab ini membahas 

tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


