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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari perbedaan persepsi dalam penulisan skripsi ini, 

maka penulis perlu menjelaskan tentang pengertian judul skripsi ini yang 

berjudul “Dampak Media Komunikasi Terhadap Akhlak Remaja di Desa 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat”.

Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang di 

timbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, 

konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu. 1

Media merupakan sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi  

(pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media atau yang 

terkadang juga disebut alat, chanel (saluran) dipakai untuk menyampaikan 

pesan komunikasi.2

Komunikasi adalah proses tindakan menyampaikan pesan (massage) 

dan pengirim (Sender) ke penerima (receiver).3 Kemudian menurut Onong 

Uchyana media komunikasi adalah komunikasi yang berlangsung dengan 

menggunakan sarana atau perantara dalam penyampaian informasi.4

Media komunikasi yang dimaksud dalam proposal ini adalah 

Handphone. Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional tetap, 

                                                            
1 Makmun, Abin s, Psikologi Pendidikan Remaja, Rosda Karya, (Bandung: 1999), h.185
2Teguh meinanda, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bandung : Amrico, 1989), h.36.
3Muhammad Mufid, Komunikasi & Regulasi Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2007),  h..2.
4Onong Uchyana Effendy, Kamus Komunikasi, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), h. 

221.
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namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan 

jaringan telepon menggunakan kabel.

Jadi yang dimaksud dengan media komunikasi handphone adalah 

media komunikasi yang menghubungkan antara dua orang atau lebih via 

udara dengan mudah, cepat, dan hemat biaya, yang bisa terhubung kapan saja, 

dimana saja, tanpa mengenal batasan jarak, waktu dan tempat dengan 

menggunakan telepon. 

Handphone yang dimaksud dalam penelitian ini adalah handphone

yang memiliki  fasilitas yang lengkap selain fungsinya untuk bertukaran 

pesan (sms) dan telepon saja, tetapi jenis handphone yang bisa mengakses 

internet dengan aplikasi-aplikasi canggih yang terdapat dalam handphone

tersebut.5

Akhlak menurut bahasa etimologi ialah bentuk jamak dari khuluq

yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Berakar dari kata 

Khaliq yang berarti menciptakan.

Dari pengertian akhlak di atas, bahwa akhlak merupakan suatu ilmu 

yang menjelaskan tentang baik buruk dan sebagai ilmu yang mengatur 

komunikasi antara manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. 6

Remaja adalah suatu masa dari umur manusia yang paling banyak 

mengalami perubahan, sehingga membawanya berpindah dari masa anak-

anak menuju masa dewasa. Perubahan ini biasanya terjadi antara umur 12-

21tahun.

                                                            
5Dekinus Kogoya,Sejarah Perkembangan Handphone,http://E-Jurnal Acta Diurna Pdf, 

(access 7 April 2018).
6 Rosihan Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), H. 208.
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Akhlak remaja adalah tingkah laku yang timbul pada diri seseorang 

yang paling banyak mengalami perubahan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa.

Sebagaimana dikemukan oleh Zakiyah Daradjat bahwa :
“Klasifikasi umur remaja menurut para ahli di bidangnya berbeda-

beda, menurut Zakiah Daradjat remaja adalah masa peralihan antara 
kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa 
pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun 
perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk 
badan ataupun cara berfikir dan bertindak tetapi bukan juga orang 
dewasa yang telah matang. Adapun batasan usia remaja menurut 
Zakiah Daradjat adalah usia 13-21 tahun.7”
Desa Banjarmasin dalam penelitian ini adalah desa yang merupakan 

bagian dari wilayah Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Propinsi 

Lampung.

Berdasarkan uraian di atas dapat di perjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji 

secara mendalam mengenai sejauh mana remaja mengetahui dampak dari 

penggunaan handphone terhadap akhlak remaja di desa Banjarmasin.

B. Alasan Memilih Judul

1. Penulis mengambil tentang dampak media komunikasi handphone 

terhadap akhlak remaja di desa Banjarmasin karena tidak lain untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh media komunikasi handphone

terhadap akhlak remaja sehingga penulis termotivasi untuk 

menelitinya.

2. Dengan adanya skripsi ini kita dapat mengingat bahwa akhlak remaja 

sebagian besar dipengaruhi oleh media teknologi khususnya 

handphone maka perlu menganalisis dampak positif dan negatif yang 

mempengaruhi akhlak  remaja dalam menggunakan  handphone

tersebut.

                                                            
7Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 141
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C. Latar Belakang 

Komunikasi adalah proses tindakan yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih yang kemudian menimbulkan timbal balik. Sebagaimana di 

kemukan oleh Phil Astrid Santoso bahwa :

“Proses komunikasi dikenal perkataan “komunikator“ dan 
“komunikan“. Komunikator adalah individual ataupun kelompok yang 
mengambil prakarsa ataupun yang sedang mengadakan komunikasi 
dengan individu ataupun kelompok lain. Biasanya dianggap bahwa 
komunikasi adalah objek dari kegiatan komunikasi yaitu bahwa hasil 
dari kegiatan ini adalah ide atau pun anjuran komunikator akan
diterima oleh komunikan/sasarannya.8”

Konsumsi masyarakat akan terknologi menjadikan dunia teknologi 

dewasa ini sangat mendunia sehingga memudahkan manusia untuk 

berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja salah satunya dengan 

menggunakan media handphone. Semakin lama semakin canggih, 

komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam 

menyampaikan kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat dekat dan 

tanpa jarak. Pengaruh teknologi memang sulit dihindari dan menurut 

beberapa dari pernyataan pakar media, justru dengan menghindari globalisasi 

media akan dianggap ketinggalan zaman.

Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa dengan meninggalkan segala hal yang bersifat kekanak-kanakan 

dan mempelajari pola tingkah laku dan sikap yang baru, bagi remaja pria 

lebih banyak menghabiskan waktu dengan remaja wanita, dan begitu pula 

sebaliknya, remaja wanita lebih banyak menghabiskan waktu dengan remaja 

pria.

                                                            
8Phil Astrid Santoso, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Bina Cipta,  1977), 

h. 2
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Menurut Santrock bahwa remaja merupakan masa perkembangan 

transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencangkup 

perubahan biologis, kongnitif, dan sosial, emosional yang tidak 

berkesinambungan yang mudah terpengaruh dari lingkungan.9

Menurut Zakiah Daradjat batasan usia remaja adalah masa remaja 

pertama di mulai dari umur 13-16 tahun dan masa remaja akhir di mulai dari 

umur 17-21 tahun.10

Etika atau akhlak dimaknai juga suatu ajaran tentang baik dan 

buruknya perbuatan atau kelakuan seseorang (akhlak, kewajiban dan 

sebagainya).11 Begitu juga dengan perbuatan baik dan buruk hubungannya 

dengan akhlak manusia, Muhammad Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer 

mengatakan bahwa manusia sejak lahir membawa potensi untuk bertingkah

laku baik dan buruk. 12 Oleh sebab itu etika seseorang untuk menjadi baik 

ataupun buruk itu banyak faktor yang dapat mengubah atau 

mempengaruhinya, misalkan: tentang pendidikan agama dalam keluarga, dan 

juga pendidikan formal yang didapatkannya. Hal paling penting bagi remaja 

adalah bagaimana kita memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang 

cukup tinggi dapat terarah khususnya pada kegiatan-kegiatan yang positif, 

kreatif dan produktif. Remaja pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi sehingga sering kali ingin mencoba, menghayal, dan merasa gelisah, 

serta berani melakukan pertentangan jika dirinya merasa dirinya tidak 

                                                            
9 Muhammad Al- Mighwar, Psikologi Remaja, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006), Cet 

Ke-1 h.75.
10  Zakiah Daradjat, ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005, h. 132
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka Jakarta, 1990.h.654
12 ibit
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dianggap, untuk itu mereka memerlukan keteladanan, konsitensi serta 

komunikasi yang tulus dan empatik dari orang dewasa.13

Berdasarkan pra survey tanggal 20 januari 2018 penduduk desa 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus  

semuanya beragama islam, dan pada desa Banjarmasin saat ini sebelum 

adanya handphone lingkungan desa banjarmasin terbilang masih sangat baik 

remaja masih bisa belajar dengan baik melalui buku-buku yang ada di 

perpustakaan ataupun buku pribadi yang mereka miliki. Anak lebih sering 

membaca buku, mendalami materi pembelajaran dan menggunakan refrensi 

buku untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Begitu juga dengan kehidupan keagamaan remaja yang ada di desa 

Banjarmasin pada awalnya sebelum mereka banyak menggunakan berbagai 

macam media elektronik seperti handphone aktifitas yang dilakukan 

khususnya dalam bidang keagamaan dapat dibilang cukup baik, karena di 

beberapa tempat seperti mushola, masjid dari mulai siang hari sampai malam 

sehabis sholat isya mereka melakukan kegiatan keagamaan setiap harinya, 

ada yang berupa mengajar TPA, Pengajian rutin, dan membaca al-Qur’an 

begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan pada saat bulan tertentu seperti 

peringatan Isra Mi’raj, Maulid Nabi. Dan juga dalam bidang kehidupan sosial 

kemasyarakatan yang ada di desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat 

antara satu dengan yang lainnya terlihat rukun, suasana seperti gotong royong 

dapat dibilang aktif. Adapun bentuk-bentuk aktifitas sosial yang berhubungan 

dengan kepentingan masyarakat dan terdapat di desa Banjarmasin adalah 

                                                            
13 Muhamad Ali, Muhamad Asori. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, Bumi 

Aksara, Jakarta, Cet Ke 03, Tahun 2006, h.18
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Melakukan ronda malam, mengantarkan daging kurban kerumah-rumah 

warga yang berhak menerima daging qurban, sering melakukan sebuah 

kegiatan contohnya dalam perayaan hari kemerdekaan 17 agustus mereka 

melakukan perlombaan, gotong royong walaupun ini sudah bentuk kegiatan 

lama tapi warga desa Banjarmasin masih melakukannya, adapun yang sering 

dilakukan adalah membantu melakukan pembuatan rumah,perbaikan jalan, 

jembatan, pembersihan atau pembenahan saluran air yang macet akibat 

banyaknya rumput atau ilalang.14

Meskipun belum secara menyeluruh pada semua aspek kegiatan yang 

ada di desa Banjarmasin, paling tidak ke empat hal yang ada di atas sudah 

dapat dikatakan sebagai katagori kehidupan sosial kemasyarakatan cukup 

baik.

Secara umum akhlak anak di desa Banjarmasin Kecamatan Kota 

Agung Barat juga terbilang sangat baik dan ketika orang tua mereka 

menyuruh untuk shalat mereka langsung melaksanakannya, dengan orang lain 

juga ramah, sesama teman saling tolong menolong Sehingga akhlak remaja di 

desa Banjarmasin tersebut terbilang cukup baik atau bersifat postif .

Hasil pengamatan penulis diatas didukung wawancara penulis dengan 

tokoh masyarakat sebagai berikut:

“sebagian anak di desa Banjarmasin, memang sudah menampakan 

sikap terpuji dan akhlak yang baik, mereka sudah patuh pada orang  tua, taat 

melaksanakan Ibadah, saling hormat menghormati sesama manusia, dan 

prilakunya sangat sopan terhadap orang yang lebih tua dan lain-lainnya.15

                                                            
14  Zarmawan, Kepala Dusun, Desa Banjarmasin, Wawancara, Tanggal 1 februari 2018
15 Irkom Talib, tokoh masyarakat, Wawancara, Tanggal 22 Januari 2018
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Berdasarkan hasil dari wawancara di atas penulis menyimpulkan 

bahwa di desa Banjarmasin sebagian besar masih sangat terjaga mulai dari 

akhlak, keagamaan, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan lain-lain itu 

semua karena belum terpengaruh oleh media komunikasi khususnya 

handphone.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalahyang telah dikemukan di atas, maka ada 

beberapa hal yang menjadi fokus bahasan peneliti yaitu:

1. Bagaimana penggunaan media komunikasi handphone pada remaja di 

desa Banjarmasin?

2. Bagaimana dampak penggunaan handphone terhadap akhlak remaja di 

desa Banjarmasin?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan rumusan singkat yang 

menjawab masalah penelitian lazimnya lebih terinci dibandingkan dengan 

masalah penelitian. 16 Adapun mengenai tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media komunikasi

handphone pada remaja di desa Banjarmasin

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak handphone terhadap akhlak 

remaja di desa Banjarmasin

                                                            
16 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Jogyakarta: Paradigma, 2005), h 

.234
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berguna 

bagi mahasiswa dan masyarakat, untuk menambah pengetahuan 

tentang dampak media komunikasi handphone terhadap akhlak remaja 

tersebut.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan 

yang ada di fakultas ushuluddin dan studi agama khususnya jurusan 

aqidah dan filsafat Islam.

c. Bagi peneliti menambah wawasan pengetahuan penulis sehingga 

dapat mengembangkan karyanya dengan lebih baik.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk 

teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis.17 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan ingin memahami terhadap suatu permasalahan, oleh karena 

itu agar permasalahan dapat diteliti dengan baik dan dapat dikembangkan, 

maka perlu bagi seseorang peneliti menggunakan metode yang tepat dalam 

penelitiannya, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat 

berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal, penulis 

menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. 

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

                                                            
17 Ibid, h. 7
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)

karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara di lapangan, bersama remaja, tokoh-tokoh 

adat dan tokoh agama yang mengenai tentang handphone, sedangkan 

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan 

penguat dari data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menjadikan 

desa Banjarmasin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus sebagai objek penelitian, karena disanalah salah satu 

tempat yang masih banyak terdapat dampak dari handphone tersebut.

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifat penelitian ini termasuk  penelitian yang 

bersifat deskriptif yaitu ”penelitian yang menggambarkan keadaan 

suatu objek untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Menurut Whitney yang dikutip Kaelan, metode deskriptif 

adalah pencarian fakta yang interprestasi yang tepat dan sistematis 

misalnya dalam hubungan dengan penelitian masyarakat, penelitian 

deskriptif analisis mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat 

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, 

termasuk dengan hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung 

dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam penelitian budaya 
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termasuk filsafat, penelitian deskriptif analisis mengkaji dan 

melukiskan struktur kebudayaan atau suatu pemikiran filsafat tertentu, 

mendeskripsikan tentang unsur-unsur sistem filsafat atau budaya, 

hubungan diantara unsur-unsur sistem tertentu serta meninfestasikan 

dalam kehidupan manusia sebagai subjek kebudayaan.18

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. 

Sedangkan sumber data menurut cara pengambilannya dibedakan menjadi 

dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukannya.19 Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil 

wawancara kepada informan terkait penelitian. Informan dalam penelitian 

ini adalah remaja, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat yang 

ikut serta dalam dampak handphone tersebut.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk 

umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengelola dan 

menyajikan. Data sekunder disebut juga data yang tersedia.20 Data 

                                                            
18 Kaelan, Metode Kualitatif bidang Filsafat, (Yogyakarta : Pradigma, 2005), h. 58
19M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2001),h.81.
20Ibid,h.81.
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sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari 

buku-buku literatur, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua sumber data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, 

karena data yang ada di lapangan tidak akan sempurna apabila tidak 

ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua 

sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan 

validitas dan dapat dipertangung jawabkan kebenarannya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. 

Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis 

atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, 

media dan sebagainya. Populasi yang di maksud dalam penelitian ini

adalah seluruh remaja yang ada di desa Banjarmasin yang 

menggunakan handphone yang berjumlah 200 orang.

b. Sampel 

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalkan karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil 

sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.  
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Remaja yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 200 

remaja. dari jumlah populasi yang berjumlah 200 remaja dilakukan 

sampling, melihat jumlah remaja yang cukup banyak akan 

menyulitkan bila diobservasi satu persatu sehingga peneliti

menggunakan teknik purposive sampling yaitu subjek yang diambil 

benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-

ciri yang terdapat pada populasi.

Berdasarkan kriteria tersebut maka yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 15 orang remaja.21

4. Lokasi Penelitian dan Informan

a. Lokasi Penelitian 

Untuk memasuki pekerjaan di lapangan peneliti perlu memahami 

latar penelitian terlebih dahulu. Peneliti hendaknya mengenal adanya 

lokasi, lokasi tertutup dan lokasi terbuka. Menurut Lofland 1984:21-24) 

dalam buku Kaelan menurut lokasi tertutup hubungan peneliti perlu akrab 

karena lokasi demikian bercirikan orang-orang sebagai subjek yang perlu 

diamati secara teliti dan wawancara secara mendalam. Sedangkan lokasi 

terbuka terdapat di lapangan umum seperti tempat berpidato, orang 

berkumpul di pendapa, balai desa, dan ruang tunggu museum. Pada latar 

demikian peneliti barang kali hanya akan mengandalkan pengamatan dan 

kurang sekali mengadakan wawancara.22 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan lokasi tertutup dan lokasi terbuka.

                                                            
21Mohammad Musa, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Fajar Agung. 1998), h. 23
22 Kaelan, Op.Cit, h. 182
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Penelitian dengan judul Dampak Media Komunikasi Handphone

terhadap Akhlak Remaja. Lokasi penelitian difokuskan di desa 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Dalam 

hal ini desa yang akan di teliti peneliti mayoritas bersuku lampung yang 

menggunakan media komunikasi handphone tersebut.

b. Informan 

Informan adalah orang dalam pada lokasi tempat penelitian yang 

diadakan, atau dapat juga orang yang merupakan anggota masyarakat 

setempat. Meskipun informan membantu dalam peroses pengumpulan data 

tetapi informan tidak dapattidak dapat melakukan analisa data, jadi 

informan fungsinya hanya sekedarmemberikan input yang berupa 

informasidata yang berkaitan dengan penelitian.

Informan adalah orang yang dimanfaatkanuntuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.23 Dalam 

menentukan informan di gunakan teknik Purposive Sampling yaitu metode 

penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri dalam populasi yang sudah ada 

diketahui sebelumnya.24

Teknik ini dilakukan dengan cara memilih orang-orang tertentu

yang akan dijadikan informan dengan pertimbangan tersebut mengetahui 

dan memahami benar tentang dampak media komunikasi handphone

tersebut.

                                                            
23 Kaelan, Metode Kualitatif  bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 180
24 Sutrisno Hadi,
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5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian akan melalui tahapan-tahapan yaitu :

a. Wawancara 

Wawancara adalah Proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam intraksinya dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informan-informan atau 

keterangan-keterangan25

Dalam melaksanakan wawancara ini digunakan teknik 

wawancara berbasis terpimpin. Dalam pelaksanaanya peneliti 

berpegang pada kerangka pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Dan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang berdasarkan 

pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya. Jadi   dalam 

wawancara  ini peneliti mewawancarai remaja, seperti (melya desva, 

Hilma saputra, Rudiawan, Asmawati, Septiana, Adang Hidayat, Joni 

Efendi, Yolanda, Tri Kurniawan, Widya Wulansari, Aris Mustofa, 

Nurma Ayu, M. Fikri)  tokoh masyarakat( Irkom Talib, Khoirudin)

orang tua remaja,(Yusri, Mosoiri, Wati, Nadia) tokoh agama( Hamdani, 

Bahrun, Tami) sekdes(Ridwan) dan yang lainnya terkait tentang 

dampak media komunikasi handphone terhadap akhlak remaja. Irkom 

selaku tokoh masyarakat desa banjarmasin mengatakan bahwa 

teknologi komunikasi khususnya Handphone memang sangat 

meresahkan masyarakat karena dampak yang di timbul kan nya 

                                                            
25 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metode Penelitian,( Jakarta: Bumi Aksara), h. 70



16

membuat akhlak remaja semakin menipis contoh nya seperti ketika 

orang tua mereka menyuruh untuk membantu mereka di kebun mereka 

malah asik dan tidak menghiraukan omongan orang tuanya bahkan 

mereka malah ada yang marah-marah dan ketika azan berkumandang 

mereka selalu mengulur-ngulur waktu untuk shalat, dan ketika teman 

mereka datang kerumah mereka malah asik dan tidak mengajak teman 

nya untuk mengobrol perubahan prilaku remaja sekarang memang 

sangat cepat di bandingkan sebelum adanya handphone26

b. Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomea-fenomena yang diselidiki.

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan( 

pengamatan langsung). Peneliti melihat dan mengamati langsung 

keaktifan remaja dalam menggunakan handphone di desa Banjarmasin.

Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana keadaan yang terjadi 

sesungguhnya di lapangan yang kemudian bisa mengungkapkan sebuah 

kebenaran yang sesungguhnya. Karena peneliti bertindak sebagai

observer artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang di 

telitinya. Misalnya peneliti mengamati sejauh mana remaja 

menggunakan handphone dan apakah handphone sangat mempengaruhi 

akhlak yang ada didalam diri mereka.

                                                            
26 Irkom Talib, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 30 Januari 2018
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c. Dokumentasi 

Penelitian lapangan yang akan dilaksanakan, informasi yang 

berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa 

menggunakan berbagai bentuk dan dijadikan sumber data yang 

eksplisit. Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti surat, 

pengumuman resmi, penelitian yang sama kliping-kliping yang baru 

dan artikel-artikel yang muncul di media masa maupun laporan 

peristiwa lainnya.27 Adapun dokumen yang diperlukan adalah data 

tertulis tentang sejarah desa Banjarmasin, daftar remaja, keagamaan, 

kehidupan masyarakat, dan bagaimana akhlak remaja yang ada disana.

6. Metode Analisa Data 

Metode analisa data menurut Patton, adalah suatu proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola kategori dan satuan uraian 

dasar setelah itu memahami, menafsirkan dan menginterpretasi data.28

Dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah berupa data deskriptif. 

Oleh karena itu ada beberapa metode yang digunakan dalam bidang 

filsafat yaitu, metode interpretasi, metode kesinambungan historis, metode 

induktif.

a. Metode Deskripsi

Metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu 

                                                            
27 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Ibid, h. 72
28Kaelan, Op.Cit,h.88.
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fenomena tertentu (dalam penelitian dampak handphone ).29 Artinya, 

setelah data terkumpul, peneliti memaparkan dan memahami dengan 

teliti data-data tentang dampak yang timbul dari handphone terhadap 

akhlak remaja. Seperti dampak negatifnya.

b. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode penafsiran, membuat 

tafsiran tetapi tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada 

evidensi objektif, untuk mencapai kebenaran otentik sehingga dapat 

mudah dipahami oleh manusia.30 Contohnya seperti  peneliti 

menafsirkan hasil dari pendapat para remaja terhadap dampak 

penggunaan handphone dalam bentuk tulisan dan bahasa yang benar

sesuai dengan fakta yang telah terjadi dilapangan ataupun dari buku 

sehingga dengan demikian peneliti mendapatkan hasil penelitian 

dengan pemahaman yang objektif mengenai Dampak Media 

Komunikasi Handphone terhadap Akhlak Remaja di Desa 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat.

c. Metode Hermeneutika

Metode hermaneutika adalah metode untuk menafsirkan 

berbagai gejala peristiwa, simbol, nilai yang terkandung dalam 

ungkapan bahasa atau dampak yang di timbulkan, yang muncul pada 

fenomena kehidupan manusia .31 seperti gambaran ketika remaja 

sedang asik dengan handphone yang mereka miliki dan membuat 
                                                            

29 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Op.Cit h. 58
30Kaelan, Ibid, h. 76
31 Ibid, Kaelan, h 88
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mereka lalai dalam melakukan ibadah sehingga mereka tidak 

mencerminkan nilai-nilai yang positif terhadap akhlaknya.

7. Metode Penyimpulan Data

Setelah penelitimengumpulkan data, reduksi data dan klasifikasi  

data kemudian dilakukan dilakukan analisis data dengan cara 

menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dengan 

induktif dan deduktif dalam lingkaran hermeneutika. Namun perlu 

diketahui bahwa proses penyimpulan data bukan untuk melakukan 

generalisasi, melainkan untuk menemukan sesuatu kejelasan kontruksi 

logis. 32

Proses induktif dan deduktif diterapkan berdasarkan data-data yang 

telah terkumpul dan dilakukan analisis, yaitu melalui suatu sintesis dan 

penyimpulan melalui penafsiran berbagai gejala, pristiwa, symbol, nilai 

yang terkandung  dalam ungkapan bahasa atau kebudayaan yang muncul 

pada fenomena kehidupan manusia ( hermeneutika) misalnya dampak dari 

handphone seperti dampak positifnya kita bisa dengan mudah mencari 

informasi melalui internet, memperbanyak teman, sebagai sarana hiburan, 

mempermudah mencari tempat dan tujuan dan  kita juga bisa transaksi 

bisnis sedangkan dampak negatif dari handphone  mengakibatkan iritasi 

pada mata, mengganggu kosentrasi, kesehatan menjadi buruk, dan 

ketergantungan. Sedangkan yang bersifat umunya ialah remaja sehingga  

handphone juga sangat mempengaruhi akhlak  remaja di desa Banjarmasin 

                                                            
32Kaelan, Op.Cit,h.89.
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di karenakan remaja yang ada desa Banjarmasin selalu lalai dalam 

mengerjakan shalat 5 waktu. Jadi peneliti menarik kesimpulan bahwa 

penurunan akhlak remaja di desa Banjarmasin ini banyak di pengaruhi 

oleh handphone.

G. Tinjauan Pustaka

Skripsi Sopiyan, Jurusan Aqidah Filsafat Islam, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2003. Dengan Judul dampak narkoba 

terhadap kehidupan remaja di tinjau dari akhlak di kelurahaan Gedung 

Meneng kec. Raja Basa Bandar Lampung  penelitian ini dipokuskan untuk 

mengetahui  bahwa narkoba sangat berbahaya sekali bagi kesehatan dan akan 

membuat akhlak remaja semakin menurun.

Dan Skripsi Nesy Aryani Fajrin, Jurusan Aqidah Filsafat, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,Tahun 2013. Dengan Judul 

pengaruh penggunaan handphone terhadap pola pemikiran remaja di era 

globalisasi penelitian ini dipokuskan untuk mengetahui apakah handphone

sangat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat desa Kranggan terutama 

terhadap pemahaman keagamaan yang lebih rasional di dalam era globalisasi 

saat ini.

Skripsi Yusrin Pakaya, Jurusan Aqidah Filsafat Islam,Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017, Dengan Judul Implikasi 

Taman Wisata Pasir Putih terhadap akhlak remaja Desa Tarahan Kabupaten 

Lampung Selatan penelitian ini dipokuskan untuk mengetahui implikasi dari 

keberadaan taman wisata Pasir Putih bagi akhlak remaja. 
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Dan skripsi Samiun Alimi, Jurusan Perbandingan Agama, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2010, Dengan Judul dampak 

siaran televisi terhadap perilaku keagamaan remaja di desa Sukamenanti 

Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara penelitian ini dipokuskan untuk 

mengetahui dampak dari siaran televisi karena dampak negatif dari siaran 

televisi dapat menjadikan ketergantungan pemirsa terhadap siaran televisi dan 

terjadinya perubahan sikap dan perilaku, sedangkan dampak positif dari 

siaran televisi dapat berbuat baik dengan orang lain dan memudahkan 

mencari informasi.



BAB II

MEDIA KOMUNIKASI HANDPHONE DAN

AKHLAK REMAJA

A. Media Komunikasi Handphone

1. Sejarah Perkembangan Handphone

Segala sesuatu itu pasti memiliki sejarah, begitu juga dengan 

keberadaan handphone saat ini. Handphone yang mulanya belum 

berteknologi canggih kini beralih pada posisi ketika handphone telah 

mengalami kemajuan yang begitu pesat seiring berkembangnya zaman. 

Sebagaimana dikemukan oleh Dekinus bahwa:

Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

memiliki kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran 

tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu 

disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini 

indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM 

(Global System For Mobile Telecommunications) dan sistem CDMA (Code 

Division Multiple Access). Badan yang mengatur telekomunikasi seluler 

Indonesia adalah Asosiasi Telekominikasi Seluler Indonesia (ATSI).

Penemuan telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper 

seorang karyawan motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak 

disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari satu devisi 

motorola (devisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah 

DynaTAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi 

yang kecil dan mudah dibawa saat berpergian secara fleksibel.Cooper 
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bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan material 

elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. 

Namun pada akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan 

dengan bobot seberat dua kilogram. Untuk memproduksinya motorola 

membutuhkan biaya setara dengan US$1 juta. Ditahun 1983, telepon 

genggam portabel berharga US$4 ribu (36 juta) setara dengan US$10 ribu (90 

juta). Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar 

berikutnya adalah mengadap infrastruktur untuk mendukung sistem 

komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan 

yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan lima chanel TV 

yang tersalur keseluruh dunia.

Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi 

selular adalah Amos Joel Jr yang lahir di Philadelphia, 12 Maret 1918, ia 

memang diakui dunia sebagai pakar dalam bidang switching, ia mendapat 

ijazah bachelor (1940) dan master (1942) dalam teknik elektronik dari MIT. 

Tidak lama setelah studi, ia memulai karirnya selama 43 tahun di Bell bidang 

Telephone Labolatories khususnya dibidang switching. Amos Joel Jr 

membuat sistem penyambung (switching) ponsel dari satu wilayah sel yang 

lain. Switching ini harus bekerja ketika pengguna ponsel bergerak atau 

berpindah dari satu sel ke sel yang lain sehingga pembicaraan tidak terputus. 

Karena penemuan Amos Joel Jr inilah pengguna ponsel menjadi lebih 

nyaman.1

                                                            
1 Dekinus Kogoya,Sejarah Perkembangan Handphone,http://E-Jurnal Acta Diurna Pdf, 

(access 7 April 2018).
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2. Pengertian Media Komunikasi

Media adalah sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi 

(pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media atau yang 

sering disebut alat, channel (saluran) dipakai untuk menyampaikan pesan 

komunikasi.2 Media juga disebut sebagai alat atau sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.3

Dalam kamus komunikasi media adalah “sarana yang digunakan oleh 

komunikator sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan kepada 

komunikan, apabila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya atau 

kedua-duanya.4

Komunikasi secara etimologi mengandung makna bersama-sama                

(common). Istilah komunikasi atau comunicatian berasal dari bahasa latin, 

yaitu comunication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Komunikasi 

adalah suatu aktifitas yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan 

terhadap orang lain agar orang tersebut melaksanakan seperti apa yang 

dimaksud oleh yang menyampaikan pesan.5

Sedangkan secara epistemologi komunikasi diartikan suatu tindakan 

penyampaian pesan (massage) dari pengirim (sender) kepenerima (reciever), 

melalui suatu medium (channel) yang biasanya mengalami gangguan 

(noise).6

“Menurut Charles H, Cooley dalam karyanya The Significance Of 
Comunication yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendy, yang 

                                                            
2Teguh Meinada, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bandung : Armico, 1989), h. 36
3Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2000), h. 131
4Onong Uchyana Effendy, kamus Komunikasi, (Bandung : CV Mandar maju, 1989), h. 

220
5M. Bahri Ghazali, Dakwah Komunikastif Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi 

Dakwah, (Jakarta : CV Perdana Ilmu Jaya, 1997), h. 4
6Muhammad Muhfid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 

2
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dimaksud komunikasi di sini ialah mekanisme di mana terdapat 
hubungan antara manusia dan yang memperkembangkan semua 
lambung fikiran, bersama-sama dengan alat-alat untuk menyiarkan 
dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Ini mencakup ekspresi 
wajah, sikap dan gerak-gerik, suara, kata-kata tertulis, percetakan, 
kereta api, telegrap, telepon dan apa saja  yang merupakan penemuan 
terakhir untuk menguasai ruang dan waktu.”7

Komunikasi sangat penting bagi manusia, satu ungkapan populer 

tentang komunikasi adalah “manusia tidak dapat tidak berkomunikasi”.8

Selama manusia hidup pasti ia berkomunikasi. Manusia berkomunikasi 

dengan dirinya dan orang lain. Manusia juga berkomunikasi dengan 

menggunakan media atau saluran komunikasi.

Sedangkan definisi komunikasi yang menekankan pada unsur 

penyampaian atau pengoperan telah dikemukakan oleh William Albig yang 

menulis bahwa komunikasi adalah proses pengoperan pesan-pesan yang 

berarti antara individu-individu. Kemudian Brelson dan Steiner juga 

merumuskan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, idea, emosi, 

keterampilan, dan seterusnya, melalui penggunaan symbol, angka, grafik, dan 

lain-lain. Demikian juga Astrid S. Susanto menulis komunikasi adalah 

kegiatan pengoperan pesan yang mengandung arti/makna. Dari penjabaran di

atas maka media komunikasi adalah perantara dalam penyampaian informasi 

dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk efisiensi 

penyebaran informasi atau pesan tersebut.

Handphone atau yang biasa disebut telepon genggam atau yang sering 

dikenal dengan nama ponsel merupakan perangkat telekomunikasi elektronik 

                                                            
7Onong Uchjana Effendy, Komunikasi dan Modernisasi, (Bandung : Mandar Maju, 

2005), h. 11
8Yosal Irianta dan usep Syaifudin, Komunikasi Pendidikan, (Bandung : Simbiosa 

Rekatama Media, 2013), h. 3
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yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telephone 

konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (portabel,

mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan 

kabel.

Handphone merupakan alat komunikasi yang tidak menggunakan 

kabel dan dapat dibawa kemana-mana. Handphone sangat bermanfaat dan 

sangat mempermudah manusia berkomunikasi karena dengan menggunakan 

handphone kita bisa dapat berinteraksi secara langsung dengan lawan bicara 

kita tanpa perlu bertatap muka langsung dengan lawan bicara kita, di

manapun dan sejauh apapun lawan bicara kita, kita dapat bertukar informasi 

secara mudah.

Dahulu manusia menggunakan surat untuk berkomunikasi jarak jauh, 

namun dengan semakin majunya peralatan dan daya kreatifitas lambat laun 

tradisi surat menyurat tergantikan dengan kehadiran pager.  Pager merupakan

alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan pesan singkat, akan tetapi 

ketidak efektifan pager dalam membantu berkomunikasi maka dibuatlah 

handphone untuk berkomunikasi. Pada mulanya handphone hanya memiliki 

aplikasi untuk menelpon dan mengirim pesan singkat saja, akan tetapi 

semakin majunya zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan 

berkomunikasi manusia akan bermunculanlah di handphone yang 

menyediakan aplikasi–aplikasi atau fasilitas–fasilitas tersebut tersedia 

aplikasi seperti bbm, WhatApp, Kamera, Instagram, Youtube, Facebook,  

Mp3 , permainan, dan lain-lainnya.

Perkembangan teknologi semakin memasyarakat dikalangan anak 

remaja. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua, karena punya 
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anak yang tidak ketinggalan zaman. Orang tua menyadari akan pentingnya 

handphone bagi anaknya dengan berbagai alasan. Sehingga handphone, 

dewasa ini bukan barang mewah lagi atau bukan kebutuhan sekunder, 

melainkan kebutuhan primer. Dengan adanya peran orang tua yang tidak lagi 

memperhatikan kepentingan dari sebuah handphone dan batas umur dalam 

memiliki handphone merupakan suatu bentuk psikologis yang ada di 

masyarakat, dimana orang tua sekarang hanya memberikan tanpa melihat 

dampak apa saja dari hanphone bila tidak dipakai sesuai dengan kebutuhan 

dan umur.

Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh para remaja kita di zaman 

yang serba modern sekarang ini. Mereka menggunakan handphone ini tidak 

sesuai dengan kegunaannya karena tidak adanya pengawasan dari orang tua, 

mereka menggunakan handphone ini hanya untuk kesenangan mereka saja. 

Karena mereka tidak melihat apa dampak yang akan ditimbulkan dalam 

smartphone yang canggih apabila tidak menggunakannya sesuai dengan 

kebutuhan dan fungsi sebenarnya remaja.

Handphone juga digunakan untuk hal-hal pelayanan, transaksi bisnis 

dan promosi. Perkembangan teknologi semakin meningkat, fungsi handphone

semakin meluas bukan hanya bagi alat komunikasi, akan tetapi juga 

dipergunakan dalam urusan lain seperti : BBM, SMS, MP3, Vidio, Kamera, 

Recoard, Internet, sehingga handphone menjadi multimedia. Keberhasilan 

handphone menggerogoti pikiran orang, tak disadari imperialisme budaya 

pun merajalela.9

                                                            
9Mahayoni, Anak VS Media, ( Jakarta : PT Elek Media Komputindo, 2008), h. 24
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Setelah melihat realitas yang ada dilapangan remaja merasa percaya 

diri dengan handphone dan seolah-olah menyatakan dirinya “saya orang 

modern, saya orang teknologi” budaya tradisional semakin jauh ketinggalan 

oleh gaya hidup mewah. Teknologi yang baru muncul ini lebih banyak 

diselewengkan hanya untuk sekedar bermain games.10 Dalam hal integritas 

keistimewaan, ada gejala-gejala kesenjangan, anak remaja yang membawa 

handphone cendrung bersifat individualisme, mereka bergaul dan bercakap-

cakap bukan dengan teman didekatnya, melainkan orang yang di luar 

lingkungan belajarnya dengan sarana BBM, SMS, WA dan aplikasi chat lain 

di handphone.

Hal ini dapat kita lihat dari realita yang memperlihatkan banyak di

antara remaja Banjarmasin menggunakan handphone tidak hanya terbatas 

pada sarana komunikasi yang digunakan untuk bertukar informasi, namun 

akses fitur-fitur yang terdapat dalam handphone jauh lebih sering di gunakan. 

Penggunaan fitur-fitur handphone tersebut oleh mereka mengidentifikasi 

terjadinya perubahan perilaku mereka.

Saat ini bisa kita lihat bahwa pergaulan remaja menjadi sangat bebas 

dengan majunya teknologi saat ini sangat mempengaruhi dalam akhlak 

remaja. Faktanya dilingkungan remaja yang ada di Banjarmasin tidak jarang 

remaja yang  lebih memilih bermain handphone untuk bermain games, chat

di media sosial, mendengarkan MP3 bahkan sampai membuat meraka 

melupakan hal-hal yang wajib mereka lakukan  yaitu kewajiban untuk tekun 

belajar, mengerjakan shalat 5 waktu kemudian akhlak dan tingkat 

emosionalnya tidak terkontrol. Berbeda dengan remaja yang memanfaatkan 
                                                            

10M.Fikri, Remaja, Wawancara, 15 November 2017
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handphonenya untuk hal–hal yang baik, misalkan untuk browsing informasi 

terbaru, mencari tahu tentang ilmu pengetahuan dan isu–isu, ini akan lebih 

membuat mereka menjadi lebih positif dan berfikiran lebih maju dan akan 

membuat emosi mereka lebih terkontrol dan tau kapan waktu untuk bermain

handphone dan kapan waktu untuk belajar.

3. Dampak Handphone Bagi Kehidupan

a. Dampak Positif

1) Mempermudah kegiatan belajar, karena dapat digunakan sebagai 

sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas 

(mencari informasi)

2) Mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman 

lama. Baik itu teman di sekolah, di lingkungan bermain maupun 

teman yang bertemu melalui jejaring sosial lain.

3) Menghilangkan kepenatan pelajar, itu bisa menjadi obat stres setelah 

seharian bergelut dengan pelajaran di sekolah. Misalnya: 

mengomentari status orang lain yang terkadang lucu dan 

menggelitik, bermain game, dan lain sebagainya. Selain dampak 

positif sosial media juga memiliki dampak negatif terhadap 

pendidikan.

4) Mempermudah komunikasi. Misalnya saja ketika orang tua atau 

pihak keluarga akan menjemput anak ketika pulang sekolah atau 

pulang ngaji selesai melakukan kegiatan diluar rumah

5) Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, karena 

bagaimanapun teknologi hari ini sudah sampai ke pelosok-pelosok 

desa
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6) Memperluas jaringan persahabataan 

7) Sebagai sarana hiburan

8) Mempermudah mendapatkan informasi

9) Menambah fiktur yang lebih canggih

10) Mempermudah mencari tempat dan tujuan 11  

b. Dampak Negatif

Dampak negatif ini merupakan kecanduan handphone tersebut jika 

saja hanya dibiarkan begitu saja akan berakibat fatal terhadap kondisi 

pengguna ponsel. Efek ketergantungan yang terjadi akan semakin besar 

dan merusak psikologis terhadap dirinya sendiri. Salah satu penyebab 

utama yang sering menjadi acuan kecanduan ponsel adala kemudahan 

akses yang diberikan oleh handphone pintar tersebut. Dengan kemudahan 

semua akses itulah pengguna merasa mempunyai kesenangan tersendiri 

terhadap hal baru yang ditawarkan oleh handphone pintar tersebut.

Berikut adalah dampak negatif setelah menggunakan handphone 

secara terus menerus, yaitu :

1) Mengganggu Perkembangan Anak

Dengan canggihnya aplikasi-aplikasi yang tersedia di 

handphone seperti kamera, game akan menggangu siswa dalam 

menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan

nelphon, sms, bbm dari teman mereka bahkan dari keluarga mereka 

sendiri. Dan yang lebih memperihatinkan adalah handphone digunakan 

untuk mencontek dan kecurangan dalam ulangan. Bermain game saat

                                                            
11 Nisa Khairuni, Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Pada Anak, Jurnal Edukasi 

Vol 2, Nomor 1, (access 7 April 2018).
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guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya, jika hal tersebut dibiarkan 

maka generasi masa depan akan menjadi budak teknologi.

2) Pemborosan

Dengan mempunyai alat komunikasi handphone, maka 

pengeluaran kita akan bertambah, apalagi kalau handphone hanya 

digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat maka hanya akan 

menjadi pemborosan. Dengan anggaran orang tua yang serba mini 

maka para remaja memaksa orang tuanya untuk dapat dibelikan 

handphone . Belum lagi para pelajar setelah itu harus meminta uang 

kepada orang tua untuk membeli pulsa setiap bulan bahkan setiap 

hari.12

3) Terganggunya Penglihatan

Radiasi layar smartphone memiliki dampak yang buruk bagi 

kesehatan mata terlalu lama dalam menatap layar smartphone, maka 

akan membuat mata menjadi lelah dengan lebih cepat sehingga dampak 

lainnya yang paling berbahaya, yaitu merusak mata.

4) Efek Radiasi

Selain sebagai kontroversi di seputar dampak negatif 

penggunanya, handphone juga berakibat buruk terhadap kesehatan, ada 

baiknya remaja lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan 

atau memilih handphone. 13

                                                            
12Siti Nursela, Pengertian Telpon Seluler, http://Jurnal telpon seluler , (access 8April 

2018)
13 Widia Ningsih, Dampak Penggunaan Smartphone, https://jurnalapps.co.id, (Access 8 

April 2018).
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5) Mengganggu kesehatan, 

Terlalu banyak menatap layar handphone maupun komputer 

atau laptop dapat mengganggu kesehatan mata.

Penelitian yang dilakukan oleh Badre tentang dampak negatif 

pengguna handphone bagi kesehatan tertuju pada pola tidur seseorang. 

Badre menemukan bahwa ketika seorang anak 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 pengguna ponsel adanya radiasi RF, 

radiasi ini bisa meningkatkan potensi terkena kangker, terutama pada 

remaja.

6) Merusak moral remaja

Karena sifat remaja yang labil, mereka dapat mengakses atau 

melihat gambar porno milik orang lain dengan mudah.14

7) Rawan terhadap penipuan

Hal ini penipuan memang merajalela di bidang manapun.

Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah 

tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang kita 

dapatkan pada penyedia informasi tersebut.15

                                                            
14 Nisa Khairuni, Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Pada Anak, Jurnal Edukasi 

Vol 2, Nomor 1, (access 7 April 2018).
15Intan Anggia, Pengaruh Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Remaja, 

http://Wordpress.com, ( Access 7 April 2018)
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4. Cara Mengurangi Dampak dari Handphone

a. Hindarkan ponsel dari jangkauan bagian tubuh yang sensitif

Seperti jantung dan paru-paru, selain itu jauhkan juga dari 

jangkauan telinga, dada dan pinggang dan juga merupakan bagian yang 

sensitif yang mudah sekali menyerap radiasi.

b. Penggunaan speker atau headset 

Ada alternatif lain yang bisa anda gunakan yaitu headset bluetooth 

maupun penggunaan modus loudspaker pada saat anda sedang menerima 

telpon.

c. Sms

Dengan cara ini anda secara tidak langsung telah menjauhkan 

radiasi yang telah dipancarkan oleh ponsel untuk langsung mengenai otak 

atau organ penting lainnya.

d. Hindari mengantongi ponsel

Karena meskipun tidak di gunakan ponsel akan tetap memproduksi 

radiasi

e. Kurangi penggunaan ponsel di kendaraan 

Karena menggunakan  ponsel dalam keadaan mengendarai akan 

membuat kita celaka dan buka hanya kita saja tapi akan berdampak pada 

orang lain juga.16

5. Manfaat Media Komunikasi Handphone Bagi Kehidupan 

Secara sederhana, media komunikasi adalah perantara dalam 

penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikasi yang bertujuan 

                                                            
16  Kurnia, Mengurangi Dampak Buruk Radiasi ponsel, http://kompasposs.com, (Access 

05 juni 2018).
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untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut, sedangkan fungsi 

media komunikasi yang berteknologi tinggi ialah sebagai berikut :

a. Efisiensi penyebaran informasi: dengan adanya media komunikasi 
terlebih yang hi-tech akan lebih membuat penyebaran informasi 
menjadi efisien. Efisiensi yang dimaksudkan disini adalah penghematan 
dalam biaya, tenaga, pemikiran dan waktu.

b. Memperkuat eksistensi informasi: dengan adanya media komunikasi 
yang hi-tech, kita dapat membuat informasi atau pesan lebih kuat 
berkesan terhadap audience/komunikat.

c. Medidik/mengarahkan/persuasi: media komunikasi yang berteknologi 
tinggi dapat lebih menarik auddience. Tentunya mempermudah 
komunikator dalam mempersuasi, mendidik dan mengarahkan karena 
adanya efek komunikasi positif.

d. Menghibur/entertain/joyfull: media komunikasi yang berteknologi 
tinggi tentunya lebih (menyenangkan bagi yang familiar) dan dapat 
memberikan hiburan tersendiri bagi audience. Bahkan jika komunikasi 
itu bersifat hi-tech maka nilai jualnya pun akan semakin tinggi.

e. Kontrol sosial: media komunikasi yang berteknologi tinggi akan lebih 
mempunyai fungsi pengawasan terhadap kebijakan sosial. Seperti 
misalnya, informasi yang disampaikan melalui TV, dan internet akan 
lebih mempunyai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah 
sehingga pemerintah menjadi cepat tanggap terhadap dampak kebijakan 
tersebut.17

Pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan, 

dan politik sudah didasari oleh para cendikiawan sejak Aristoteles yang hidup 

ratusan tahun sebelum masehi. Akan tetapi studi Aristoteles hanya berkisar 

pada retorika dalam lingkungan kecil. Baru pada pertengahan abad ke-20 

ketika dunia dirasakan semakin kecil akibat revolusi industri dan teknologi 

elektronik, setelah ditemukan kapal api, pesawat terbang, listrik, telepon, 

surat kabar, film, radio, televisi, dan sebagainya maka para cendikiawan pada 

abad sekarang menyadari pentingnya komunikasi ditingkatkan dan 

pengetahuan  (knowledge) menjadi ilmu (science).18

                                                            
17M. Ghojali Bagus, Buku Ajar Psikologi Komunikasi, (Fakultas Psikologi  Unair  :  

Jakarta, 2010), h. 75
18Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 9
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Salah satunya adalah handphone, manfaatnya meliputi berbagai aspek 

kehidupan. Adapun  manfaat yang kita terima sebagai berikut :

a. Segi Komunikasi

Kalau jaman dulu manusia biasa berkomunikasi lewat batin atau 

kelebihan yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. 

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia memilih 

berkomunikasi lewat tulisan yang dikirimkan lewat pos dan diera 

milinium ini, manusiapun memilih berkomunikasi lewat handphone

karena cara ini dinilai lebih praktis dari pada alat-alat komunikasi yang 

ada sebelumnya.

b. Segi Sosial.

Kita bisa memperbanyak teman lewat handphone dengan cepat 

dan mudah. Kita bisa berbagi kabar dengan teman dan kerabat kita yang 

berada didalam negeri maupun diluar negeri tanpa harus menunggu 

waktu terlalu lama. Dengan adanya handphone, kita tidak perlu lama-

lama mengirimkan, kalau ada yang cepat buat apa kita memilih cara yang 

lama untuk berbagi.

c. Segi Pendidikan

Bagi kita yang kebetulan berada di ruang lingkup pendidikan, 

mereka tak perlu pusing untuk menambah ilmu pengetahuan karena di 

handphone yang sudah terhubung dengan internet kita bisa mencari 

pengetahuan–pengetahuan yang kita butuhkan. Dengan handphone juga 

kita bisa menambah ilmu pengetahuan tanpa harus menemui guru 

pembimbing. Caranya sangat mudah, kita tekan-tekan tombol tertentu 

yang ada di handphone kita, maka kita dengan mudah handphone

tersebut akan menghubungi nomer yang dituju.
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d. Segi Keagamaan

Manfaat dari kecanggihan handphone juga yaitu bisa membuat 

menjadi mudah untuk mencari tahu tentang  keagamaan, bisa mengakses

al- Quran digital dan lainnya yang bisa membuat setiap penggunanya 

menjadi lebih matang agamanya dan semakin matang ketaqwaannya 

karena teknologi juga bisa dijadikan sebagai guru. Kita bisa berbicara 

dengan dosen atau guru tentang masalah pendidikan, masalah politik, 

masalah keluarga ataupun berbagai masalah yang kita inginkan. Tidak 

hanya itu, kita bisa mengakses berbagai ilmu pengetahuan lewat fitur 

internet yang ada pada handphone.

Seperti yang ditanyakan sejumlah peneliti bahwa mereka 

mengklasifikasikan berbagai penggunaan dan kepuasan kedalam empat 

katagori sistem, yaitu : cognition (pengetahuan), diversion (hiburan), 

social utility (kepentingan sosial), dan withdrawal (pelarian).19

Handphone secara teoritis memiliki fungsi sebagai media 

komunikasi serta saluran informasi, pendidikan dan hiburan dengan fitur

pendukung yang ada di dalam handphone, namun kenyataannya 

handphone memberi pengaruh lain di luar fungsinya itu. Pengaruh bisa

saja terjadi dalam betuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.20

Handphone merupakan media komunikasi yang sangat diminati 

dan dimiliki kebanyakan orang, karena handphone memiliki peranan 

yang luar biasa dalam mempengaruhi penggunanya sebagai media yang 

                                                            
19Elvinaro Ardianto, Komunikasi Massa, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2007), 

h. 24
20Elvinaro Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 165
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digunakan. Mc. Luhan mengemukakan the medium is the massage, 

media adalah pesan itu sendiri. Oleh karena itu, bentuk media saja sudah 

mempengaruhi khalayak. Mempengaruhi khalayak bukan apa yang 

disampaikan oleh media tetapi jenis media komunikasi yang digunakan 

oleh khalayak tersebut.21

Pengaruh positif yang bisa didapatkan dari penggunaan teknologi 

ini sudah pasti banyak dan beraneka ragam. Pada saat handphone

pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, disambut dengan 

gembira karena komunikasi mereka bisa lebih mudah. Handphone benar-

benar tujuannya untuk memperlancar komunikasi, namun sekarang ini 

hampir setiap handphone memiliki fitur pemutar lagu, bahkan dengan 

kemajuan teknologi yang sangat canggih, handphone kini bisa menjadi 

televisi mini. Televisi adalah media yang mengutamakan sajian 

hiburan22, yang tidak lain fungsinya adalah sebagi penghibur.

Kecanggihan yang ditawarkan oleh handphone, tidak jarang 

menjadikan manusia yang sebagai pengguna handphone merasa lebih 

berwibawa jika memiliki handphone yang lebih bagus dibandingkan 

orang lainnya, karena itulah banyak kita menyaksikan betapa batin 

manusia zaman sekarang selalu merasa terendahkan jika melihat sesuatu 

yang lebih baik darinya, karena sifat kerakusan manusia semakin 

merajalela dan perasaan saling iri antara perorangan atau kelompok telah 

menyalakan api kebencian dimana-mana. Kata orang bijak di dunia 

                                                            
21Lukiati Komala, Komunikasi Massa, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2007), h. 

50
22Siti Karlinah, Komunikasi Massa, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2007), h. 17
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sekarang ini nafsu manusia lebih besar dari pada akal sehatnya. 

Kebanyakan manusia kini hanya mengingat kesenangan hidupnya lupa 

kepada Tuhannya. Ia mengira dunia ini adalah segalanya dan tidak ada 

kelanjutannya dan tidak ada kehidupan kecuali didunia ini saja. Inilah 

bentuk kelalaian manusia sebagai makhluk dibumi ini yang tidak 

menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana 

keterangan firman Allah dalam Surat Al-A’raf : 179

             

            

       

   .
Artinya : Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) 

kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, 
tetapi tidak diperguanakan untuk memahami (ayat-ayat 
Allah) dan mereka mempunyai mata (tatapi) tidak 
diperguanakan untuk melihat (tanda- tanda kekuasaan 
Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
diguanakn untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu 
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, 
mereka itulah orang-orang yang lalai. (QS. Al-A’raf : 
179).23

Ayat ini menjadi penjelasan mengapa seseorang tidak mendapat 

petunjuk dan mengapa pula yang lain disesatkan Allah. Ayat ini juga 

berfungsi sebagai ancaman kepada mereka yang mengabaikan tuntunan 

pengetahuannya. Ia menjelaskan bahwa mereka yang kami kisahkan 

keadaannya itu, yang menguliti dirinya sehingga kami sesatkan adalah 

sebagian dari yang kami jadikan untuk isi neraka dan demi keagungan 

                                                            
23Departemen Agama RI, Al-qur’an tajwid dan terjemahan, (Dipinegoro : Bandung, 

2011), h. 174
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dan kemuliaan kami sungguh kami telah ciptakan untuk isi neraka 

jahannam banyak sekali dari jenis jin dan jenis manusia karena kesesatan 

mereka. Dalam ayat ini mejelaskan bahwa manusia harus menyadari 

sepenuhnya tentang kuasa Allah bahwa apapun yang ada di muka bumi 

ini terjadi atas kehendak dan izin Allah dan manusia diharuskan untuk 

tidak lalai atasnya.

Benar bahwa agama Islam tidak menghambat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang 

peroduk teknologi baik di zaman lampau maupun masa sekarang maupun 

diwaktu-waktu yang akan datang, namun bisa memanfaatkan kemajuan 

tersebut untuk dipergunakan dalam hal yang lebih baik lagi dalam proses 

pemanfaatannya dari kemajuan teknologi itu sendiri, sehingga mampu 

menerima kemajuan zaman dengan lebih baik.

Namun di zaman ini hendaknya ilmu pengetahuan dijadikan jalan 

menuju keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj : 54

               

       

Artinya : Dan agar orang-orang yang diberi ilmu , meyakini bahwasanya 
Al-Qur’an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka 
beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan 
sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-
orang yang beriman kepada jalan yang lurus. (Q.S Al-Hajj : 
54).24

Ungkapan yang menakjubkan menunjukkan hakikat hubungan 

antara ilmu dan iman. Ilmu diikuti oleh iman secara langsung tanpa jeda, 

                                                            
24Ibid, h.338
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dan iman diikuti oleh gerakan hati yang tunduk dan khusyuk kepada 

Allah SWT. Demikianlah ilmu membuahkan keimanan, dan keimanan 

membuahkan kekhusukan sikap tunduk kepada-Nya.25

Sekarang kembali lagi kepada penggunanya sendiri bagaimana 

mengimplementasikan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari, 

teknologi yang seharusnya diciptakan untuk membantu manusia jangan 

sampai malah membuat manusia terjerumus kepada kesesatan dan 

menjadi pemalas dalam hal-hal yang kecil dengan ilmu pengetahuan 

yang telah di anugrahkan oleh Allah SWT.

B. Akhlak 

1. Pengertian Akhlak

Menurut bahasa etimologi perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari 

khuluq yang berarti budi pekerti, perangai tingkah laku, tabiat. Sedangkan 

secara istilah akhlak berarti : ilmu yang menentukan batas antara yang baik 

dan yang buruk, antara yang terbaik dan dengan yang tercela, tentang 

perbuatan manusia, lahir dan batin. Untuk lebih memahami pengertian akhlak 

ini akan dikemukan beberapa pengertian akhlak dari beberapa tokoh yaitu:

a. Ahmad Amin, mengartikan akhlak sebagai suatu ilmu yang 

menjelaskan artii baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya.

b. Imam al-Ghazali, mengartikan sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

                                                            
25Ahmad Fuad Pasya, Dimensi sains Al-qur’an, (Solo : Tiga Serangkai, 2006), h. 5
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c. Hamzah Ya’kub, mengartikan akhlak : pertama, ilmu yang 

menentukan batas baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang 

tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. 

Kedua, ilmu pengetahuan yang memberikan tentang baik dan buruk, 

ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan dan menyatakan 

tujauan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan 

mereka. Dikemukan oleh Kasmuri Selamat dan Ihsan Sanusi dalam 

buku akhlak tasawuf.26

Dari pengertian akhlak di atas, bahwa akhlak merupakan suatu ilmu 

yang menjelaskan tentang baik buruk dan sebagai ilmu yang mengatur 

komunikasi antara manusia, tetapi norma yang mengatur antara manusia 

dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. Sedangkan 

menurut para ulama di atas dapat dijelaskan bahwa akhlak atau khuluq itu 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul 

secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau 

pertimbangan lebih dahulu secara tidak memerlukan dorongan dari luar.27

2. Dasar Hukum Akhlak 

Setiap sesuatu hendaknya dilandaskan kepada sumber dan dasar 

hukum yang jelas, demikian pula halnya dengan akhlak. 

Dasar Islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan baik 

buruknya sifat seseorang itu adalah al-Qur’an dan as-Sunah Nabi SAW. Apa 

yang baik menurut al-Qur’an dan as-Sunah, itulah yang baik untuk dijadikan 

                                                            
26 Kasmuri Selamat dan ihsan Sanusi, Akhlak Tasawuf, Cet 2, ( Jakarta: Radar Jaya 

Offset), h. 1-2

27 Ibit, Kasmuri Selamat dan Ihsan Sanusi, h 3
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pegangan dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya, apa yang buruk menurut 

al-Qur’an dan as-Sunah, itulah yang tidak baik dan harus dijauhi.28

Akhlak mempunyai dasar hukum, adapun yang menjadi dasar hukum 

akhlak adalah firman allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

          

    

Artinya: “ Sesungguhnya telah ada pada (diri)  rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia Dia banyak menyebut 

Allah”.29

3. Ruang Lingkup Akhlak

Ruang lingkup akhlak tidak jauh beda dengan ruang lingkup ajaran 

Islam yang berkaitan dengan pola hubungannya dengan Allah, sesama 

mahluk dan juga alam smesta. Sebagaimana yang dipaparkan ruang 

lingkupnya sebagai berikut:

a) Akhlak kepada Allah SWT

Yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah adalah beribadah 

kepada-Nya, cinta kepada-Nya, cinta karena-Nya, tidak

menyekutukan-Nya, bersyukur hanya kepada-Nya .

b) Akhlak sesama manusia

Banyak sekali rincian yang dikemukan oleh al-Qur’an berkaitan 

dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini 

bukan hanya dalam bentuk larangan dalam hal-hal negatif seperti 

                                                            
28 Rosihan Anwar, Aqidah Akhlak, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 208
29 Departemen Agama RI, Op,Cit,h.421
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membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang 

benar.dan dalam al-Qur’an sudah menekankan bahwa setiap orang 

harus jika bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan yang 

dikeluarkan adalah ucapan yang baik.

c) Akhlak kepada lingkungan

Pada dasarnya pendidikan akhlak yang diajarkan al-Qur’an 

terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

Kehalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam. Kehalifahan mengandung arti 

pengayoman, pemeliharaan serta bimbingan agar setiap mahluk 

mencapai tujuan penciptanya. Ini berarti  manusia di tuntut untuk

menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua 

proses yang terjadi.30

4. Tujuan Akhlak

Tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, 

bertingkah laku, berperangai atau beradat-istiadat yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. 31

Adapun tujuan akhlak tersebut adalah untuk memperoleh hal-hal 

sebagai berikut :

a. Ridha Allah SWT

Orang yang berakhlak sesuai dengan ajaran Islam, senantiasa 

melaksanakan segala kegiatan dengan hati ikhlas, semata-mata karena 

                                                            
30 Tp, Ruang Lingkup Akhlak, ttp://syarif-tif.blogspot.com/2011/11pengertian ruang 

lingkup-dan-diakses pada 18 februari 2018.
31 Rosihan Anwar, Aqidah Akhlak, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h.211
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mengharap ridha Allah. Sesuai dengan firman Allhah Swt dalam Q.S 

Al-A’raf ayat 29:

         

       

Artinya: “katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan Dan 
katakanlah, luruskanlah muka (diri) mu setiap shalat dan 
sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu 
kepadanya Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada 
permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-
nya .”

b. Kepribadian Muslim 

Segala perilaku muslim, baik ucapan, perbuatan, pikiran 

maupun kata hatinya mencerminkan sikap ajaran Islam. Allah 

berfirman dalam QS. Fushsilat ayat 33:

       

   

Artinya : siapakah yang lebih baik perkataan dari pada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan 

berkata, “sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”.32

c. Perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela 

Dengan bimbingan hati yang diridhai Allah dengan keikhlasan, 

akan terwujud perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang seimbang 

antara kepentingan dunia dan akhirat serta terhindar dari perbuatan 

tercela.

                                                            
32 Departemen Agama RI, Op.Cit.h.481
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Tujuan akhlak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Tujuan umum dari akhlak adalah menjadikan diri seorang 

muslim dengan akhlak yang luhur dan adab yang mulia baik 

itu lahiriyah maupun batiniyah.

2) Tujuan Akhlak secara khusus adalah mensucikan jiwa 

insaniyah dari iri, dengki, bohong, khianat,dan lainnya yang 

termasuk dalam akhlak yang jelek. Supaya membiasakan diri 

untuk berakhlak mulia seperti jujur, bersikap baik, amanah, 

pemaaf, dan lainnya yang termasuk kedalam akhlak 

mahmudah.

Maka sudah jelas bahwa tujuan akhlak adalah untuk 

menjanjikan setiap muslim memiliki budi pekerti serta tingkah laku 

sesuai dengan ajaran Agama Islam dan selalu menghadap ridha dari 

Allah SWT.33

Setelah peneliti melakukan observasi dilapangan peneliti 

melihat bahwa banyak sekali remaja desa banjarmasin sibuk dengan 

handphone apalagi sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa mereka 

gunakan seperti bbm, whatsappp, mobile legends, facebook, instagram 

dan lain-lain sehingga waktu shalat tiba mereka masih sibuk dengan 

handphone mereka seolah-olah tidak mendengar adanya adzan dan 

ketika orang tua menyuruh mereka untuk menarok handphone mereka 

malah marah dan bilangin orang tuanya rewel dan mereka tidak segan-

segan mengatakan orang tua nya kuno tidak tau perkembangan zaman. 

Dari hasil observasi tersebut peneliti mengetahui bahwa kemerosotan 
                                                            

33 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak, Cet.1, (Bandung:pustaka setia,2010), h. 175-176).
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akhlak remaja yang ada di desa Banjarmasin sangat melemah karena 

diakibatkan oleh pesatnya kemajuan teknologi seperti kurang nya 

iman dikaranakan terlalu sibuk dengan hanphone yang mereka 

punya.34

C. Remaja 

1. Pengertian Remaja

Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu adolescene yang berarti 

to grow atau to grow maturity ( Golinko,1984 dalam rice,1990). Banyak 

tokoh yang memberikan definisi tentang remaja, seperti DeBrun (dalam 

Raice,1990) mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa 

kanak-kanak dan dewasa. Papalia dan Olds, tidak memberikan pengertian 

tentang remaja (adolescent) secara ekplisit melainkan secara implisit melalui 

pengertian masa remaja (adolescent).

Menurut Papalia dan Olds (2001), masa remaja adalah masa transisi 

perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya 

dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun 

atau awal dua puluhan tahun.35

Masa-masa inilah remaja mempunyai sifat tersendiri adanya 

perubahan-perubahan yang menonjol baik yang bersifat rohani ataupun 

jasmani, sehingga perubahan ini lah para anak atau remaja perlu tuntunan dan 

bimbingan ke-arah positif, agar masa peralihan tidak menjadi masa perubahan 

kearah yang negatif bagi anak atau untuk masa yang akan datang.

                                                            
34 Observasi, Pada Hari Minggu, 23 Januari 2018
35 Yudrik Jahya, Psikologi Perkembangan, Cetakan ke 1 (Jakarta: PT Kharisma Putra 

Utama, 2011), h 219
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Sebenarnya sampai sekarang belum ada kata sepakat antara para 

ilmuan tentang batas umur bagi remaja, karena hal itu tergantung kepada 

keadaan masyarakat dimana remaja itu hidup dan juga tergantung kepada 

dari mana remaja itu ditinjau. Seorang remaja bisa langsung berpindah 

menjadi dewasa apabila pertumbuhan jasmaninya sudah matang, sehingga ia 

bisa langsung memikul tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Di sini 

penulis berpendapat bahwa remaja adalah masa peralihan emosi, jasmani, 

pikiran, dan yang lain-lain perubahan ini terjadi dari masa anak-anak kemasa 

dewasa, menurutkan dengan kondisi dan situasinya masyarakat itu sendiri, 

perubahan keremajaan terjadi umumnya dari masa usia 13 sampai dengan 21 

tahun.36

2. Ciri-ciri remaja

Masa remaja adalah masa puber dan sudah masuk aqil baligh dimana 

perkembangan fisik dan mental mengalami perubahan yang cepat sekali. Ada 

beberapa ciri-ciri remaja sebagai berikut:

a. Perkembangan fisik yang sangat cepat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai 

laki-laki atau wanita tampak semakin tegas dimana secara epektif di 

tonjolkan oleh remaja sehingga perhatian terhadap jenis kelamin lain 

semakin meningkat.

b. Keinginan yang kuat untuk mengadakan intraksi sosial dikalangn yang 

lebih dewasa atau dianggab lebih matang pribadinya.

c. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan 

dewasa, walaupun mengenai masalah tanggung jawab secara relatif 

belum matang.
                                                            

36 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Cet ke-17 (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 141
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d. Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri baik sosial, ekonomi, 

maupun politik dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan 

terlalu ketat oleh orang tua atau sekolah.

e. Adanya perkembangan taraf intelektualitas (dalam arti netral), untuk 

mendapatkan identitas diri.

f. Menginginkan sistem kaidah dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan 

atau keinginannya, yang selalu tidak sama dengan sistem kaidah nilai 

yang dianut oleh orang dewasa. “Di kemukan oleh Soejono Soekamto 

dalam buku sosiologi keluarga.”37

Dengan demikian dapatlah dikatakan anak-anak yang akan menginjak 

usia remaja akan menampakan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas. Usia 

remaja merupakan masa transisi yaitu masa yang penuh dengan pancaroba 

dan mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Dengan 

memahami ciri-ciri remaja sebagai orang tua diharabkan dapat membimbing 

dalam mencapai cita-citanya, karena pada masa ini mereka belum 

mempunyai identitas yang mantap. Kadang-kadang remaja melakukan hal-hal 

yang aneh misalnya model pakaian, rambut dan gaya hidup yang cendrung 

untuk meniru apa yang di anggabnya baik walaupun menurut orang lain 

kurang baik. 

3. Batasan Usia Remaja

Dari pengertian diatas penulis sepakat dengan pendapat Zakiah 

Daradjat, yaitu usia remaja 13-21 tahun 

a. Masa remaja pertama ( 13-16)

Pertumbuhan yang paling menonjol terjadi pada unsur-unsur ini,

adalah pertumbuhan jasmani cepat,seolah-olah ia bertambah tinggi dengan 

                                                            
37Soerjono Soekamto, Sosiologi Keluarga. (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), h.52
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kecepatan yang jauh lebih terasa dari pada masa kanak-kanak dulu. Semua 

perubahan jasmani cepat itu menimbulkan kecemasan pada remaja, 

sehingga menyebabkan kegoncangan emosi, kecemasan dan kehawatiran .

Di samping itu yang menggelisahkan  remaja adalah tampaknya 

perbedaan antara nilai-nilai akhlak yang dijadikan oleh agama dengan 

kelakuan orang dalam masyarakat. Tentunya pada orang tua guru-gurunya 

di sekolah pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh agama.

b. Masa remaja akhir ( 17-21)

Pada umumnya masa remaja itu dapat diketahui dengan mudah dan 

hampir sama pada tiap anak, yaitu kira-kira pada umur 13 tahun (misalnya 

mimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan). Akan tetapi 

kapan akan berakhirnya masa remaja itu agak sukar menentukan, karena 

berbagai faktor ikut mempengaruhi, seperti kita sebutkan diatas. Namun 

pada umumnya ahli jiwa cendrung untuk mengatakannya bahwa pada 

masyarakat maju, berakhir pada umur 21 tahun. Di mana segala macam 

pertumbuhan atau perubahan cepat dikatakan berakhir yang diharabkan 

dari mereka, panggilan hidup dan masa depan mereka, perkembangan 

mental pada kaum remaja nampak pada gejala-gejala perubahan dalam 

perkembangan intelektual pada cara berfikir.

Tahapan menurut pandangan A.M Mangunharjono adalah sebagai 

berikut:

1) Meninggalkan masa kanak-kanak

2) Meninggalkan cara berfikir kanak-kanak dan mulai berfikir sebagai 

orang remaja
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3) Mereka tidak lagi berfikir konsep kongkrit tetapi juga dengan 

konsep-konsep yang lebih Abstrak. 38

4. Proses Perkembangan Tingkah Laku Remaja

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja yaitu:

a. Faktor pembawaan yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu 

sendiri.

b. Fakror lingkungan yaitu: faktor yang berada diluar diri individu itu 

sendiri.

c. Faktor gabungan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan 

Dari faktor-faktor itulah timbul teori yang menerangkan 

perkembangan yaitu :

1. Teori nativisme 

Dari awal kata natus-lahir,nativus-kelahiran, pembawaan. Teori 

nativisme mengatakan bahwa perkembangan semata-mata ditemukan 

oleh pembawaan yaitu pembawaan yang di bawa sejak lahir. Tetapi itu 

dibuktikan dengan pengalaman sehari-hari tentang adanya berbagai 

kesamaan antara orang tua dan anaknya. 39

2. Teori empirisme

Asal kata empiri “ pengalaman” teori empirisme berpendapat 

bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung kepada faktor 

lingkungan. Terbentuknya tingkah laku atas kehendak lingkungan, teori 

ini juga disebut teori tabularasa. Dasar tidak mempunyai peranan apa-

apa, perkembangan sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan, apabila 

                                                            
38 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Op.Cit. h.132
39 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 2009) 189-191
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lingkungan baik maka anak menjadi baik dan sebaliknya apabila 

lingkungan buruk maka anakpun menjadi buruk tingkah lakunya.

3. Teori ini pertama kali dirumuskan oleh w. Stern, teori ini berpendapat 

bahwa didalam perkembangan individu itu baik yang dasar 

(pembawaan) atau lingkungan kedua-duanya turut menentukan, 

kedua-duanya mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat perlu 

berkembang untuk berkembang perlu bantuan dari lingkungan.40

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan tergantung kepada 

keturunan dan tingkah laku lingkungan sekitar. Keturunan sebagai faktor 

menentukan kerap kali nampak pada perubahan kematangan otak. Sedangkan 

faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi perkembangan manusia 

nampak pada kesempatan untuk belajar, kedua faktor ini baik keturunan 

maupun lingkungan sekitar berkerja sama untuk menentukan arah 

perkembangan. Beberapa orang percaya bahwa suatu perkembangan seperti 

pertumbuhan tergantung kepada faktor keturunan sedangkan perkembangan 

psikologi seperti perkembangan tingkah lakunya lebih banyak dipengaruhi 

dengan lingkungan sekitar.

Pada masa remaja dampak perubahan tidak saja pada perubahan fisik 

tetapi juga perubahan dalam hal hubungan sosial yang luas hubungannya 

dengan orang lain semakin luas. Tidak saja berhubungan dengan orang dalam 

keluarganya tetapi dengan teman sebayanya . mereka harus mengenal tata 

aturan diluar rumah yang kadang berbeda dengan aturan di rumah.

                                                            
40 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum,(Yogyakarta: CV Andi OFFSET), h. 51
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Adanya transisi dari hubungan dengan keluarga kepada orang 

orientasi hubungan di luar menimbulkan beberapa konflik masa remaja pada 

umumnya, ditandai mulai dengan adanya  perhatian terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan cinta dan perkawinan, sebab tidak lama lagi mereka 

akan mengalaminya. Masa remaja tidak hanya menyesuaikan pada dirinya 

sendiri tetapi juga reaksi orang lain pada dirinya.41

                                                            
41Abu Ahmadi, Op.Cit. h. 194



BAB III

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA BANJARMASIN 

KEC. KOTA AGUNG BARAT KAB. TANGGAMUS

A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Banjarmasin

Ketika terjadinya gempa bumi besar dan meletusnya bukit batu suwoh 

Lampung Barat pada tanggal 25 juni 1933 menyebabkan pindahnya sebagian 

penduduk lampung Barat penduduk yang tinggal di pergunungan berpindah 

menuju Lampung Selatan sampai daerah teluk semaka mereka mendirikan 

kampung-kampung di pesisir pantai yang sekarang dikenal sebagai daerah 

Lampung Pesisir. Kemudian mendirikan perkampungan yang terdiri dari 

beberapa kampung atau desa yang sekarang salah satunya adalah desa 

Banjarmasin.

Banjarmasin adalah desa yang berada di Kecamatan Kotaagung Barat, 

Kabupaten Tanggamus, Lampung, Indonesia. desa Banjarmasin berdiri pada 

tahun 1971. Sebelum berdirinya desa Banjarmasin. Pada tahun 1897 orang 

pertama yang ada di desa  Banjarmasin ialah para tertua yang ada di desa

Banjarmasin dan desa Pekon Tengah. Kalau yang di Banjarmasin  yaitu

Tamong Imron, lalu tamong Sadli (Alm) haji Rizal, kemudian haji tamongnya 

abang Yani mereka inilah orang pertama kali tinggal di Banjarmasin  dan 

yang di desa Pekon Tengah ialah tamong Mala dan pabalak Karnawi. Asal 

kata Banjarmasin berasal dari sebuah nama adat  yang ada di desa Pekon 

Tengah namanya Banjarmasin. Kemudian Banjarmasin ini Kecamatannya 

memang desa Banjarmasin namanya Negeri Agung, seperti pribahasanya desa 
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Negeri Agung asalnya Banjarmasin induh ya bela lijung penakhak ni wai awi. 

Itulah sejarah singkatnya desa Banjarmasin. 1

B. Kondisi Geografis

a. Kondisi Geografis Desa Banjarmasin

Desa Banjarmasin adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kota 

Agung Barat yang berada di ketinggian tanah dari permukaan laut 450 XA 

DPL. Dengan keadaan tanah kecoklatan, tanah tersebut merupakan tanah liat 

yang gembur begitu juga dengan curah hujan sampai dengan 2.444,4 mm / 10 

bulan adapun kondisi daerah ada yang berada di dataran rendah dan dataran 

tinggi. DR 2572 Ha. Dengan suhu yang berkisar sampai dengan 23 Derajat 

sampai dengan 31 derajat celcius (siang, malam) cuaca dan iklim yang 

normal keadaan air tanah sangat memadai ketika musim hujan cukup untuk di 

kosumsi untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mencuci dan di 

minum.2

Untuk memudahkan para masyarakat desa Banjarmasin dan 

Kecamatan Kota Agung Barat pada umumnya jalan yang menghubungkan 

satu desa dengan desa lainnya serta jarak antara desa dengan Kecamatan 

sudah di aspal.

Adapun letak-letak dan jarak desa satu dengan yang lainnya sebagai 

berkut:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km

2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 10 Km

                                                            
1 Irkom Talip, Tokoh Masyarakat Desa Banjarmasin, Pidato , Pada Tanggal 31 Desember 

2017 
22  Irkom, Tokoh Masyarakat, Dusun  Sandaran Agung, Desa Banjarmasin, Wawancara, 

Tanggal  30 Januari 2018



48

3. Jarak dari Kota / Ibu Kota Kabupaten : 15 Km

4. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 122 Km

Secara keseluruhan jumlah tanah yang bersertifikat yang ada di desa 

Banjarmasin  adalah 276 Ha dan jumlah luas wilayah 7440.000 M2 lebih 

kurang 744 Km, dengan rincian batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Kanyangan Kecamatan 

Kota Agung Barat.

2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Negara Batin 

Kecamatan Kota Agung Barat.

3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Way Belu Kecamatan 

Kota Agung Barat.

4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kelurahan Kandang Besi.

Banyaknya kegiatan para remaja yang berhubungan dengan sarana 

olahraga yang ada di desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat, tidak 

jarang terkadang mereka melakukan pertandingan baik antar kampung atau 

keluar, adapun bentuk fasilitas yang di sediakan para remaja antara lain : 

Tabel 1
Sarana Kegiatan Remaja

NO Sarana Kegiatan Banyak
1 Lapangan Sepak Bola 2 Lapangan
2 Lapangan Bola Voly 1 Lapangan
3 Tenis Meja 1 Lapangan / Meja
Jumlah 4 Lapangan / Meja 

Sumber : Monografis desa banjarmasin tahun 2016

Dengan melihat daftar tabel diatas tempat yang selama ini menjadi 

sarana kegiatan para remaja yang ada di desa Banjarmasin Kecamatan Kota 

Agung Barat yang lebih banyak adalah lapangan sepak bola, ketika dilihat 

dari intensitas kegiatannya banyak remaja hingga waktu magrib baru selesai, 
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sedangkan untuk melakukan kewajiban agama seperti perintah shalat sering 

di tinggalkan.

Selain aktifitas yang dilakukan oleh para remaja yang ada di desa 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat ada bagian-bagian remaja yang 

lainnya, terbagi berdasarkan umur, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Remaja Berdasarkan Umur

No Umur Remaja Status Banyak
1 13-14 Tahun Sekolah Menengah Pertama 58
2 14-17 Tahun Sekolah Menengah Atas 73
3 17-20 Tahun Mahasiswa / Umum 69

Jumlah 200 Remaja
Sumber : Monografis desa banjarmasin tahun 2016

Begitu juga dengan kependudukan yang ada di desa Banjarmasin 

berjumlah 1903 dari 428 KK yang tentunya menepati wilayah seluas 7.440 

M2 / lebih kurang 744 Km dengan perbandingan penduduk yang berjenis 

kelamin laki-laki, perempuan dan kepala keluarga adapun rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sumber  : Monografis desa banjarmasin tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penduduk menurut jenis 

kelamin banyak yang dari kaum adam, adapun jumlah penduduk menurut 

umur dengan rinciannya sebagai berikut : 

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-Laki 1000 Orang
2 Perempuan 903 Orang
Jumlah 1903 Orang
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Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Orang Tua -

Laki-laki 250
Perempuan 245

2 Dewasa -
Laki-laki 525
Perempuan 465

3 Anak-anak -
Laki-laki 225
Perempuan 218

Jumlah 1,903 Orang
Sumber  : Monografis desa banjarmasin tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas ternyata jumlah penduduk desa Banjarmasin 

Kecamatan Kota Agung Barat menurut umur banyak didominasikan oleh 

tingkatan orang dewasa, orang tua, dan anak-anak.

Adapun jumlah penduduk yang ada di desa Banjarmasi Kecamatan 

Kota Agung Barat berdasarkan jenjang pendidikan dari mulai SD, SMP,

SMA, AKADEMI, SARJANA, antara lain sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No Nama Pendidikan Jumlah
1 Sekolah Dasar (SD) 420 Orang
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 370 Orang
3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 573 Orang
4 Akademi D1-D3 92 Orang
5 Sarjana S1/S2 4 Orang / 1 Orang
Jumlah 1,460 Orang

Sumber  : Monografis desa banjarmasin tahun 2016

Data yang berada pada tabel tersebut di atas untuk mayoritas 

masyarakat yang ada di desa Banjarmasin telah menjalani pendidikan yang 

mereka jalani sudah banyak dalam tahap pendidikan menengah atas yang 
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tentunya sudah seperti pendidikan yang di harapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Meskipun masih banyak juga yang masih dalam pendidikan menengah dasar.

Adapun bidang pembangunan yang sarana pendidikan yang ada di 

desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat dengan sepesifikasi 

pendidikan sebagai Berikut :

Tabel 6
Jumlah Tempat Pendidikan di Desa Banjarmasin

No Nama Pendidikan Jumlah
1 Gedung Sekolah PAUD 1 Buah
Jumlah 1 Buah

Sumber  : Monografis desa banjarmasin tahun 2016

Pembangunan yang ada di desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung 

Barat hanya ada satu jenjang pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini 

(PAUD).

Begitu juga pembangunan dalam sarana peribadatan yang ada di desa 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat meliputi sarana peribadatan umat 

Islam sebagai berikut :

Tabel  7
Jumlah Tempat Peribadatan Agama

No Nama Tempat Ibadah Jumlah
1 Masjid 2
2 Mushola 4

Jumlah 6 Buah
Sumber  : Monografis desa banjarmasin tahun 2016

Data dari tabel di atas bahwa jumlah pembangunan tempat Ibadah 

yang berada di desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat yang paling 

banyak adalah tempat ibadah untuk umat muslim baik dari tingkatan masjid 

atau mushola.
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Begitu juga kegiatan sebagian besar dilakukan oleh remaja desa 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat dari sore sampai malam setelah 

waktu shalat asar dan magrib hingga sampai jam 11 malam ialah bermain 

dengan handphone adapun jejaringan yang sering mereka gunakan yaitu :

Tabel 8
Aplikasi Yang Sering Digunakan Remaja Desa Banjarmasin

No Jenis Aplikasi Penggunaan
1 Facebook Massage, pasang iklan, bikin status
2 Bbm Iklan, Chat
3 WhatsApp Vido call
4 Pesan Buat Sms
5 Youtube Nonton vidio, 

Telpon Menelpon Orang Tua, Teman dll

7 Games 
Sumber : Investigasi Lapangan Pada Tanggal 30 Januari - 6 Februari 2018

Data pada tabel di atas aplikasi yang sering di gunakan oleh 

sebagian besar  remaja yang ada di desa Banjarmasin adalah aplikasi yang 

banyak mengandung hal yang buruk yang selalu mereka gunakan.

Tabel 9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No Mata Pencarian Jumlah
1 Karyawan 

PNS
TNI / Polri
Swasta 

26 Orang
4  Orang
72 Orang

2 Wiraswasta / Pedagang 35 Orang
3 Petani 677 Orang
4 Pertukangan -
5 Buruh Tani 420 Orang
6 Pensiunan 30 Orang
7 Lainnya 530 Orang
Jumlah 1,794 Orang

Sumber : Monografis desa banjarmasin tahun 2016
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Mata pencarian merupakan sebuah usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, begitu juga yang terjadi di desa Banjarmasin Kecamatan 

Kotaagung Barat sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan ekonomi 

dengan berdagang, pertanian, bekerja kantoran (PNS dan SWASTA), 

pensiunan dan lainnya, adapun rinciannya sebagai berikut :

Berdasarkan data-data tersebut di atas desa Banjarmasin dapat 

dikatakan desa yang telah maju, karena dapat dilihat dari mulai banyaknya 

aktifitas remaja, mata pencarian penduduk, tempat belajar bagi para remaja 

dan bidang pekerjaan penduduk yang ada di desa tersebut begitu juga dengan 

tranportasi dan media cetak dan elektronik seperti koran, radio dan 

handphone semua itu sangat mempengaruhi kehidupan para remaja yang ada 

di desa Banjarmasin seperti ketika para remaja selalu asik dengan aplikasi-

aplikasi yang mereka gunakan mereka tidak menilai sisi positif atau 

negatifnya. 

C. Kehidupan Keagamaan Remaja Desa Banjarmasin

Kehidupan keagamaan pada masyarakat desa Banjarmasi adalah 

mayoritas masyarakatnya beragama Islam begitu juga sejarah berdirinya desa 

Banjarmasin memang masyarakat sudah memeluk agama Islam tidak ada 

agama yang lain.

Begitu juga dengan kehiupan remaja yang ada di desa Banjarmasin 

pada awalnya sebelum mereka banyak berbagai macam media elektronik 

seperti handphone aktifitas yang dilakukan khususnya dalam bidang 

keagamaan dapat dibilang cukup baik, karena di beberapa tempat seperti 

mushola, masjid dari mulai siang hari sampai malam sehabis sholat isya 
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mereka melakukan kegiatan keagamaan setiap harinya, ada yang berupa 

mengajar TPA, Pengajian rutin, dan membaca al-Qur’an begitu juga dengan 

kegiatan yang dilakukan pada saat bulan tertentu seperti peringatan Isra 

Mi’raj, Maulid Nabi.

Tingkatan kehidupan keagamaan remaja yang masih ada sekarang 

setelah banyaknya remaja yang pulang sekolah hingga malam tiba 

menghabiskan waktu dengan handphone yang mereka miliki dan bermain-

main, mereka tetap melakukan kegiatan adapun kegiatan yang dilakukan 

sering hanya di ikuti oleh beberapa orang dari kalangan remaja yang masih 

aktif dalam bidang keagamaan, bahkan terkadang kegiatan tersebut tidak 

dilaksanakan karena kurangnya sumber daya manusia(SDM) dalam 

pengelolaan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan baik yang dilakukan 

secara terus menerus  atau ketika momen-momen tertentu, adapun bentuk 

kegiatan keagamaan yang masih dilakukan oleh para remaja.

1. Mengadakan pengajian yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 dan 

pesertanya adalah ibu-ibu dan RISMA WATI 

2. Mengadakan yasinan setiap malam jum’at oleh ibu-ibu 

3. Memperingati hari-hari besar Islam 

4. Membuat agenda acara untuk setiap petugas-petugas ketika 

pelaksanaan shalat jum’at.

Sebagian jenis kegiatan remaja Islam desa Banjarmasin diatas 

dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota risma dari tetangga dusun 

yang lainnya dikarenakan tidak semua risma yng ada di dusun  desa 

Banjarmasin melaksanakan bentuk kegiatan bahkan risma nya tidak hidup. 

Akan tetapi kegiatan keagamaan umat Islam yang dinilai cukup semarak 
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adalah pada saat perayaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan peringatan hari-

hari besar Islam yang lainnya seperti memperingati Isra Mi’raj, Maulid Nabi 

dan sebagainya.

Begitu juga dengan kehidupan yang ada sekarang nuansa perilaku 

keagamaan remaja yang ada dapat dikatakan sangatlah minim karena dari 

mulai siang hari ketika mereka selepas pulang dari sekolah sudah tidak lagi 

yang belajar di TPA bahkan TPA yang ada di desa Banjarmasin sudah tidak 

ada lagi, begitu juga dengan aktifitas yang lainnya seperti pengajian rutin dan 

membaca al-Qur’an sangatlah berkurang, kebanyakan mereka menghabiskan 

waktu setelah pulang sekolah hingga sampai setelah shalat isya mereka masih 

bermain handphone dan duduk di keramaian sambil asik dengan handphone

nya  masing-masing.3

D. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Desa Banjarmasin 

Negara Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya 

nuansa keagamaan dapat terlihat ketika masyarakat melakukan Ibadah atau 

memperingati hari-hari besar yang ada dalam kebudayaan agama tersebut. 

Akan tetapi sangat berbeda ketika agama Islam yang berada disalah satu 

daerah menjadi minoritas nuansa keagamaan akan terlihat sedikit sepi.

Begitu juga dengan ketika masyarakat mengadakan kegiatan yang 

bernuansa keagamaan atau kegiatan yang sifatnya sosial tentunya semua tidak 

terlepas dengan yang namanya peran serta masyarakat dan generasi muda 

yang ada di daerah tersebut seperti yang terjadi di desa Banjarmasin 

Kecamatan Kotaagung Barat aktifitas masing-masing masyarakat menghargai 
                                                            

3 Hamdani, Tokoh Agama, Dusun Sandaran Agung, Desa Banjarmasin, Wawancara, 
Tanggal 31 januari 2018



56

sebuah kebersamaan ketika melakukan kegiatan, apalagi ketika kegiatan 

tersebut mengarah pada ranah sosial yang kaitannya dengan pembangunan 

atau perbaikan desa Tersebut.

Desa Banjarmasin adalah salah satu desa yang masih berada pada 

wilayah Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus tentunya ini 

menjadi fokus penulis untuk melakukan penelitian.

Begitu juga kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di desa 

Banjarmasin antara satu dengan yang lainnya terlihat rukun, suasana seperti 

gotong royong dapat dibilang aktif. Adapun bentuk-bentuk aktifitas sosial 

yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan terdapat di desa 

Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ronda malam 

2. Mengantarkan daging kurban kerumah-rumah warga yang berhak 

menerima daging qurban tersebut.

3. Aktifitas dalam pemerintahan desa yang dilakukan oleh para 

pembantu-pembantu Kepala desa berjalan dengan baik sesuai dengan 

tugas, pokok dan fungsinya.

4. Dalam bidang pertanian penduduk sekitar bekerja sama dengan 

kelompok tani dan aparat desa kaitannya ketika ada permasalahan 

dalam bidang pertanian.

5. Aktifitas kepemudaan yang terbentuk dalam kelompok karang taruna 

yang tentunya setiap efen-efen tertentu sering melakukan sebuah 

kegiatan yang dilakukan contohnya dalam perayaan hari kemerdekaan 

17 agustus mereka melakukan perlombaan.
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6. Aktifitas dalam gotong royong walaupun ini sudah bentuk kegiatan 

lama tapi warga desa Banjarmasin masih melakukannya, adapun yang 

sering dilakukan adalah membantu melakukan pembuatan 

rumah,perbaikan jalan, jembatan, pembersihan atau pembenahan 

saluran air yang macet akibat banyaknya rumput atau ilalang. 4

Dapat kita lihat bahwa di desa Banjarmasin telah melakukan bentuk-

bentuk aktifitas sosial yang berkaitan dengan kerukunan adapun kerukunan 

tersebut belum secara menyeluruh pada semua aspek kegiatan yang ada di 

desa Banjarmasin, paling tidak ke empat hal yang ada di atas sudah dapat 

dikatakan sebagai katagori kehidupan sosial kemasyarakatan cukup baik.

E. Keadaan lingkungan Remaja Desa Banjarmasin

Lingkungan merupakan faktor utama dalam membentuk baik 

buruknya peribadi manusia secara normatif. Pengetahuan yang diperoleh anak 

tidak hanya di sekolah akan tetapi semua faktor bisa dijadikan sumber 

pengetahuan. Terutama lingkungan yang berperan atau berpengaruh tehadap 

akhlak yang mereka punya. Anak dalam kandungan sampai usia lanjut atau 

liang lahat akan mendapatkan pengetahuan, baik dari lingkungan, 

pengetahuan formal maupun non formal. Dengan berkembangnya zaman, 

teknologi berkembang pula dengan pesat. Jika kita melihat manusia zaman 

dulu dengan sekarang, fasilitas hidup yang tersedia jauh lebih mudah, lebih 

gampang sekarang ini. Dalam bentuk transportasi kita tinggal memilih yang 

cepat sedang atau sangat cepat sudah tersedia. Ingin berkomunikasi setiap 

saat, jauh atau pun dekat tinggal tekan. Ketika peneliti melihat langsung ke 
                                                            

4  Zarmawan, Kepala Dusun, Desa Banjarmasin, Wawancara, Tanggal 1 februari 2018
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lokasi penelitian, peneliti menyaksikan langsung bahwa lingkungan remaja 

yang ada di desa banjarmasin memang kurang baik dikarenakan faktor dari 

handphone seperti akhlak berkurang, tidak mau bersiosalisasi dengan teman, 

sering melawan orang tua, sering bolos sekolah dan lain-lain.

Menurut bapak Hamdani selaku tokoh agama di desa banjarmasin 

sekaligus orang tua yang memiliki anak remaja beliau berkata, bahwa 

sebelum tahun 90 an, lingkungan desa banjarmasin terbilang masih sangat 

baik remaja masih bisa belajar dengan baik melalui buku-buku yang ada di 

perpustakaan ataupun buku pribadi yang mereka miliki. Anak lebih sering 

membaca buku, mendalami materi pembelajaran dan menggunakan referensi 

buku untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan akhlak mereka 

juga sangat baik, dan ketika orang tua mereka menyuruh untuk shalat mereka 

langsung melaksanakan nya. Yang lebih utama adalah remaja tidak 

disibukkan dengan handphone saat mereka berada di rumah sehingga  akhlak 

kepada orang tuapun masih sangat terjaga.

Akan tetapi akibat pesatnya teknologi saat ini menimbulkan dampak

yang luar biasa bagi para remaja. Yang dulunya mereka selalu rukun dan 

damai tapi sekarang handphone dengan cepat mengubah segalanya. Hal ini 

harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan masyarakat. Peran orang 

tua sangat besar terutama kepada  akhlak anaknya. Banyak remaja yang 

menggunakan fasilitas handphone untuk mengerjakan tugas sekolahnya dari

pada harus keperpustakaan untuk mencari referensi dari buku. 

Remaja yang cenderung lebih memilih menghabiskan waktu  bermain 

handphone untuk berkomunikasi, sms, bbm, instagram, facebook,whatsapp 

atau yang lainnya daripada membantu orang tuanya di rumah, akibat dari 
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ketergantungan handphone menjadikan  mereka malas dan selalu membantah 

orang tua. Bahkan ketika anaknya ingin memintak handphone yang bagus dan 

orang tua tidak punya uang mereka selalu menangis dan tidak segan-segan 

untuk mengucapkan kata-kata kasar dan bilangin orang tua pelit. Hal ini 

mencerminkan bahwa kemerosotan akhlak remaja yang ada di desa 

Banjarmasin sangat melemah karena diakibat kan oleh pesatnya kemajuan 

teknologi saat ini. 5

Setelah peneliti observasi, ternyata pergaulan remaja desa banjarmasin 

memang kurang baik  di karenakan faktor dari kemajuan teknologi saat ini, 

remaja yang biasanya sopan, peduli kepada orang tua atau pun lingkungan, 

selalu belajar , membantu orang tua di rumah, ikut kegiatan di masjid,  kini 

malah masa bodo dan selalu mengikuti pergaulan teman yang tidak benar 

selalu membantah ketika orang tua sedang menasehati. Melihat dari kejadian 

dilapangan ternyata  memang benar  akhlak remaja dan pergaulan disana 

rusak di akibatkan oleh faktor dari handphone.6

                                                            
5 Rukin, Warga Desa Banjarmasin, Wawancara, pada tanggal 5 februari 2018
6  Observasi, Pada tanggal 5 Februari 2018



BAB IV

DAMPAK MEDIA KOMUNIKASI HANDPHONE TERHADAP AKHLAK 

REMAJA DIDESA BANJARMASIN KEC. KOTA AGUNG BARAT

A. Penggunaan Media Komunikasi Handphone Di Desa Banjarmasin

Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat memiliki banyak 

remaja, dari mulai usia 12 tahun sampai ke usia 23 dan remaja desa 

Banjarmasin tersebut rata-rata beragama Islam, di desa Banjarmasin tidak 

semua remaja memiliki handphone dengan fitur yang lengkap, tetapi hampir 

100% dari mereka mempunyai handphone dan bisa di bawa kemana-mana.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel berjumlah 15 orang.

Dari data remaja pengguna aktif handphone jelas bahwa remaja

memiliki handphone keluaran terbaru dengan aplikasi lengkap selain untuk 

SMS dan Telepon, yaitu handphone yang mereka gunakan adalah yang 

memiliki fitur yang lengkap seperti : Mp3, Kamera, Game, radio, BBM, 

Facebook, Google Play Store, Bloetooth, Email, Gmail, Line, Twitter, 

Google, We Chat, dan masih banyak lainnya.

Aplikasi BBM, Facebook, mempunyai  manfaat yaitu sebagai media 

komunikasi dan sebagai hiburan yang canggih dan modern yang paling di 

minati khususnya  dikalangan remaja. Aplikasi ini memberikan manfaat jika 

pemakaiannya dalam waktu-waktu tertentu dan bukan saat sedang belajar. 

Begitu juga dengan adanya google, remaja  bisa browsing mencari informasi 

dengan cepat dan mudah melalu handphone mereka cukup dengan menulis 

link yang mereka butuhkan. Namun disisi lain remaja harus cermat dalam 

menggunakan google dan tidak membuka link yang tidak mereka butuhkan 

untuk meminimalisir pengaruh buruk dari google tersebut.
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Dari 15 siswa tersebut yang sering menggunakan layanan internet 

seperti BBM, Facebook, ataupun Google setidaknya 8 jam dalam sehari yaitu, 

Asmawati, Neneng Saputri, Aris Mustofa, Joni Efendi, Hilma Saputra, Nurma 

Ayu, Eka Ayu, Adang Hidayat dan Yolanda. Sedangkan yang lainnya 

menggunakan layanan internet kurang dari 6 jam setiap harinya. Seperti yang 

dikatakan Melya Despa bahwa:

“Dia berpendapat bahwa”dia biasa menggunakan handphone dalam 
seharinya hampir 10 jam, dan ketika ia sedang tidak memiliki pulsa 
atau paket internet ia hanya menggunakan handphone nya untuk 
mendengarkan MP3 dan bermain game setidaknya 8 jam dalam 
sehari.1 Selain untuk BBM, FB, dan google, saya pun sering 
melakukan browsing, menggunakan kamera, mendengarkan Mp3, 
ataupun melihat Youtube saat berada di rumah maupun diluar rumah 
bahkan saat orang tua sedang mengobrol dengan saya.”2

Mencermati jawaban dari responden penulis melihat bahwa dia sering 

mencuri-curi kesempatan saat orang tua ataupun temen sedang bersama dia

untuk bermain dengan handphonenya. Hal ini mencerminkan bahwa 

penghargaan dia terhadap orang yang lebih tua tidak ada dan ini merupakan 

suatu kemerosotan akhlak akibat dari handphone tersebut.

Biasanya mereka menggunakan handpone pada saat ada keperluan

saja, namun tidak sedikit remaja yang menggunakan handphone disaat jam-

jam tertentu. Menurut Rudiawan ia mengatakan bahwa “saya biasa 

menggunaka handphone saat berada dirumah dan mencuri-curi kesempatan 

yang ada untuk membuka Facebook, BBM, dan bermain Games juga”.3

Begitu pula dengan Asmawati, ia mengatakan bahwa “ meskipun sedang ada 

orang tua ataupun tidak saya biasa menggunakan handphone untuk FB, SMS-

                                                            
1Melya Despa, Remaja, Wawancara, 20 Januari 2018
2Hilma Saputra, Remaja, Wawancara, 21 Januari 2018
3Rudiawan, Remaja, Wawancara, 22 Januari 2018
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an, dan BBM. Terkadang Selfie bersama teman-temaan saat sedang kumpul di 

rumah.4

Adapun saat waktu shalat tiba remaja-remaja masih saja sibuk 

menggunakan handphone mereka baik untuk sms, telphone, melihat youtube, 

mendengarkan mp3, menggunakan kamera dan bermain game.5 Septiana 

mengatakan bahwa “memang biasanya pada waktu sholat orang tuanya 

menyuruh untuk menarok handphone yang dia pegang untuk menunaikan 

shalat terlebih dahulu tetapi karena masih asik dengan handphone dia sering 

menunda-nunda sampai-sampai orang tuanya pusing dengan kelakuan 

anaknya.6 Melihat jawaban Septiana, penulis melihat bahwa dia lebih 

mementingkan handphone daripada waktu shalat

Seluruh remaja menyadari resiko apabila menggunakan handphone

terlalu lama, hampir semuanya berpendapat bahwa handphone bisa 

memberikan efek radiasi yang berbahaya bagi kesehatan, kemalasan dalam 

belajar, merusak mata, dan dapat mengganggu konsentrasi belajar pada siswa 

jika menggunakan handphone secara berlebihan. Hal ini diperjelas oleh siswa 

yang bernama Adang Hidayat ia mengatakan bahwa “menurut dayat

handphone berdampak buruk jika digunakan terlalu lama, dapat menimbulkan 

radiasi dan bisa menurunkan konsentrasi dalam belajar.7

Keberadaan handphone saat ini sering dikait-kaitkan dengan 

kenakalan remaja. Kenakalan-kenakalan tersebut sudah beralih dari zaman 

kenakalan berbasis tradisional seperti tauran atau bolos sekolah sekarang 

dengan adanya media komunikasi handphone menjadi kenakalan yang 

                                                            
4Asmawati, Remaja, wawancara, 22Januari 2018
5 Observasi, Pada Hari Minggu, 23Januari 2018
6Septiana, Remaja, Wawancara, 24 Januari 2018
7Adang Hidayat, Remaja, Wawancara, 26 Januari 2018
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berbasis teknologi seperti melihat video porno di handphone bahkan sampai 

melihat situs-situs porno yang tersebar luas di internet dan bisa dengan mudah 

diakses oleh remaja. Dan ada salah satu remaja yang bernama Joni Ependi  

mengatakan bahwa “menurut  dia tidak ada dampak negatif dari pengguna 

handphone karena dia sudah 17 tahun keatas dan bebas membuka konten apa 

saja.8 Dan saat penulis interview dengan dia ia pun mengaku bahwa ia lebih 

sering membuka youtube namun enggan memberi tahu dengan jelas apa yang 

ia lihat disitus tersebut.

Remaja saat ini sudah mempunyai handphone dan sudah menjadi 

kebutuhan sekaligus gaya hidup mereka. Menurut yolanda, ia mengatakan 

“seperti ada yang kurang dan tidak enak jika tidak membawa handphone

karena sudah terbiasa dengan handphone tersebut untuk berkomunikasi 

ataupun yang lainnya.9 Sebagian besar remaja desa Banjarmasin mengatakan 

bahwa tujuan utama menggunakan handphone adalah sebagai alat 

komunikasi dan sebagai penyambung tali silaturahmi, sebagai hiburan, dan 

tidak menutup kemungkinan sebagai alat tambahan untuk membantu 

memudahkan dalam kelancaran belajar dan berbisnis.10

“Adapun remaja yang menggunakan handphone untuk berbisnis,
adalah Tri Kurniawan, Widya Wulansari berpendapat bahwa “mereka
menggunakan handphone lebih sering untuk berbisnis.”11 Bisnis yang 
dikembangkan lewat internet seperti menjual baju online, aksesoris-
aksesoris jilbab dan pulsa dan hasil yang diperoleh bisa menambah 
uang saku mereka walaupun bukan untuk memenuhi biaya sekolah.”
Sebagian remaja masih menggunakan alat komunikasi handphone
tersebut untuk bermain. Menurut Aris Mustofa, ia mengatakan bahwa  
saya memiliki handphone lebih dari satu, karena banyak keperluan 
dan biar tidak mengganggu apabila sedang chatingan dan ada yang 

                                                            
8Joni Efendi, Remaja, Wawancara, 27 Januari 2018
9Yolanda, Remaja, Wawancara, 28 Januari 2018
10Tri Kurniawan, Remaja, Wawancar, 30 Januari 2018
11Widya Wulansari, Remaja, Wawancara, 31 Januari 2018
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menelpon.12 Menurut Tri Kurniawan, Widya Wulansari, Aris Mustofa 
saat di wawancara.

Di desa Banjarmasin memang semua remaja diperbolehkan orang 

tuanya menggunakan handphone.13 Akan tetapi dikalangan remaja 

handphone akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan kenakalan remaja. 

Kenakalan–kenakalan remaja tersebut sudah berubah dari zaman kenakalan 

berbasis tradisional seperti tauran dan bolos sekolah dan sekarang sudah 

berevolusi menjadi kenakalan remaja berbasis teknologi seperti menonton 

video porno di handphone para remaja sampai situs–situs porno yang 

berserakan di dunia maya sudah sangat mendunia saat ini.

Berdasarkan hasil observasi tentang penggunaan handphone di desa 

Banjarmasin bahwa remaja-remaja desa Banjarmasin memang benar 

handphone adalah benda yang selalu mereka bawa kemana-mana.14

“Menurut Adang Hidayat  ia mengaku bahwa ia biasanya 
menggunakan handphone dalam sehari hampir 10 jam, dan ia juga 
mengaku jika ia tidak memiliki pulsa atau paket internet ia hanya 
menggunakan handphone untuk bermain game dan mendengarkan 
musik atau menggunkan kameranya paling tidak 8 jam sehari.”15

Biasanya remaja menggunakan handphone di rumah pada saat ada 

keperluan saja, namun tidak sedikit remaja yang menggunakan handphone

saat di jam–jam tertentu dan tidak peduli saat sedang ada keluarga atau 

teman.16 Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lingkungan desa 

Banjarmasin tidak sedikit remaja Banjarmasin yang kecenderungan 

menggunakan handphone dengan aplikasi lengkap daripada menggunakan 

hadphone model lama. 
                                                            

12Aris Mustofa, Remaja, Wawancara, 1 Februari 2018
13Ridwan, Sekdes, Wawancara, Pada 3 februari 2018
14Obsevasi, Pada  4 Februari 2018
15Adang Hidayat, Remaja, Wawancara, 6 Februari 2018
16Observasi, 10 Februari 2018



70

“Seperti salah satu pengakuan remaja yang bernama melya Despa, ia 
mengatakan dengan perkembangan zaman saat ini pasti 
handphonepun mengalami banyak perubahan, mulai dari  bentuk 
sampai aplikasinya. Ia pun tidak mau ketinggalan dengan keberadaan 
handphone yang sedang berkembang saat ini, seperti model 
handphone yang ia miliki saat ini yaitu handphone samsung J2 Frime
yang menurutnya adalah handphone yang memiliki fasilitas yang 
lengkap, ia bisa internetan, bersosial media, dan bahkan bisa 
mendownload game atau apa saja yang ia suka.”17

Remaja tentunya bukan tidak mengertahui efek jika menggunakan 

handphone terlalu lama, semuanya mereka berpendapat bahwa handphone

mengakibatkan efek radiasi, malas belajar, merusak mata, dapat mengganggu 

konsentrasi belajar jika terlalu berlebihan menggunakan handphone. 

Pengawasan dan pengaturan penggunaan handphone bagi para remaja tidak 

cukup hanya dilakukan hanya dilingkungan saja, namun orang tua juga lebih 

berperan dalam hal ini dan orang tualah sebagai pengontrol utama bagi anak-

anaknya agar tidak menyimpang kepada hal yang buruk dan orang tualah 

yang semestinya memberikan pengawasan kepada anak-anaknya. 

Pengawasan serta tanggung jawab dalam mendidik anak tentu bukan hanya 

tanggung jawab dari pihak orang tua saja, akan tetapi lingkungan pun turut 

menentukan karakter dan pribadi anak. Penggunaan ponsel bagi remaja 

sebenarnya tidak ada salahnya apalagi kalau hanya untuk berkomunikasi. 

Perlu kita ketahui bahwa selain memilik dampak yang buruk handphone juga 

sangat banyak sekali manfaatnya. Terlebih lagi dengan adanya koneksi 

internet.18

Dari hasil observasi peneliti menemukan fakta negatif dan positif 

diantaranya :

                                                            
17Melya Despa, Remaja, Wawancara 13 Februari 2018
18Hamdani, Tokoh Masyarakat, Wawancara 17 Februari 2018  
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1. Fakta positif :

a. Remaja tidak gagap teknologi, remaja dapat mengikuti perkembangan 

era teknologi dunia

b. Remaja dapat mencari materi di sekolah dengan search lewat 

handphone melalui internet.

c. Dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan orang lain 

d. Dapat dijadikan media bisnis.

2. Fakta negatif :

a. Banyak remaja yang menggunakan handphone waktu luangnya banyak 

tersita untuk Whatshapp, bbman, telponan atau bermain situs lainnya ( 

bukan untuk belajar atau membantu orang tua)

b. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga 

c. Menyianyiakan waktu dan membantah orang tua

d. Melalaikan tugas-tugas yang wajib dikerjakan seperti : mengerjakan 

PR, membantu orang tua, mengaji, dan sholat lima waktu.

e. Banyak remaja yang menyimpan-nyimpan hal-hal yang berbau 

pornoaksi dan pornografi.

B. Dampak Media Komunikasi Handphone Terhadap Akhlak Remaja Desa 

Banjarmasin

Setelah data lapangan terkumpul sebagaimana dijelaskan pada Bab III, 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisa data. Langkah ini ditempuh 

sebagai sebuah acuan untuk melihat sejauh mana teori yang dirancang pada 

Bab II secara aplikatif memiliki kesesuaian atau tidak dengan data yang ada 



72

pada Bab III. Artinya setelah melakukan komperasi antara Bab II dan bab III 

akan dapat dilihat ada atau tidaknya kesenjangan antara teori dengan 

lapangan.

Menurut penulis media komunikasi handphone menyuguhkan dampak

positifnya terhadap akhlak yaitu dengan adanya alarm mereka selalu tepat 

waktu untuk shalat, dan dengan handphone juga dapat memudahkan untuk 

mencari tahu informasi yang kita butuhkan, handphone juga dapat 

berkomunikasi dengan orang yang jauh secara cepat bahkan dengan orang 

yang tidak kenal sekalipun tentu sangat berbeda sekali dengan jaman dahulu, 

di mana kerabat atau teman yang jaraknya jauh kita harus mengirim melalui 

surat dengan jangka waktu yang relatif lama. Namun disisi lain handphone

lebih cenderung menyuguhkan dampak yang negatif bagi remaja, akhlak

dalam diri remaja menjadi menurun dan perubahan perilaku. Sebagai contoh 

ketika orang tua sedang menyuruh untuk belajar, atau ke warung mereka 

malah sibuk sms, bbm, game, facebook dan ketika adzan berkumandang, 

seseorang kadang melalaikan panggilan Allah dibanding dengan suara 

panggilan handphone. Terbukti berdasarkan data lapangan yang diperoleh 

pada Bab III bahwa handphone membuat remaja cendrung bermalasan untuk 

belajar dan waktu mereka banyak tersita dan dihabiskan untuk bermain 

handphone.

Berdasarkan data lapangan desa Banjarmasin bahwa handphone

bukanlah barang yang aneh lagi, bahkan kehadiran handphone ini dikalangan 

remaja sudah tidak dapat di hindarkan karena handphone merupakan suatu 

kebutuhan wajib yang harus mereka punya sebagai penunjang dan 

memudahkan dalam berkomunikasi dengan cepat, hemat, dan singkat. Tetapi 
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handphone sering kali menjadi alasan bagi mereka untuk membuat segalanya 

mudah, misalkan dalam mencari informasi dan berbisnis.

Namun dalam hal ini penulis tidak akan membahas lebih lebar terkait 

dengan perkembangan handphone akan tetapi lebih memfokuskan kearah 

masalah dampak penggunaan handphone terhadap akhlak remaja desa 

Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Tanggamus. 

Keberadaan handphone selain memberikan  kemudahan dalam 

mencari informasi juga bisa memudahkan untuk berbisnis, handphone juga 

memberikan dampak positif dan negatif terhadap akhlak remaja.19 Sebelum 

berbicara hasil dari penelitian tentang dampak handphone terhadap akhlak 

remaja, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian-pengertian dari 

dampak, media komuniakasi, handphone, akhlak, remaja. Agar lebih mudah 

untuk di pahami. Adapun pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Makmun Abin S Dampak  secara umum, dalam hal ini adalah 

segala sesuatu yang di timbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu 

sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 

sesuatu.20

2. Media merupakan sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi  

(pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media atau 

yang terkadang juga disebut alat, chanel (saluran) dipakai untuk 

menyampaikan pesan komunikasi.21

                                                            
19 Wawancara dengan tokoh masyarakat, desa banjarmasin , pada tanggal 
20 Makmun, Abin s, Psikologi Pendidikan Remaja, Rosda Karya, (Bandung: 1999), h.185
21Teguh meinanda, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bandung : Amrico, 1989), h.36.
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3. Menurut Onong Uchyana Effendy Komunikasi adalah proses tindakan 

menyampaikan pesan (massage) dan pengirim (Sender) ke penerima 

(receiver).22 Kemudian menurut Onong Uchyana media komunikasi adalah 

komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan sarana atau perantara 

dalam penyampaian informasi.23

4. Menurut Rudi handphone adalah media komunikasi yang menghubungkan 

antara dua orang atau lebih via udara dengan mudah, cepat, dan hemat 

biaya, yang bisa terhubung kapan saja, dimana saja, tanpa mengenal 

batasan jarak, waktu dan tempat dengan menggunakan telepon. 24

5. Menurut Rosihan Anwar Akhlak menurut bahasa etimologi ialah bentuk 

jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. 

Berakar dari kata Khaliq yang berarti menciptakan.25

6. Menurut Zakiah Daradjat Remaja adalah suatu masa dari umur manusia 

yang paling banyak mengalami perubahan, sehingga membawanya 

berpindah dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Perubahan ini 

biasanya terjadi antara umur 12-21tahun.26

Berbicara soal dampak yang diakibatkan oleh adanya media 

komunikasi handphone terhadap akhlak remaja, penulis dalam melaksanakan 

ini menentukan banyak sekali dampak-dampak akibat keberadaan media 

komunikasi handpone terhadap akhlak remaja tersebut, dalam hal kegiatan 

                                                            
22Muhammad Mufid, Komunikasi & Regulasi Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2007),  h..2.
23Onong Uchyana Effendy, Kamus Komunikasi, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), h. 

221.
24 Rudi (2004) Media Komunikasi Handphone, http://rudiansah.blogspot.com (Accessed 

16 nov 2017 )
25 Rosihan Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 208.
26 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 141.
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penelitian penulis hanya menemukan sebagian kecil dampak yang mengarah 

ke arah dampak positif, selain itu penulis menemukan banyak yang 

berdampak negatif terhadap akhlak remaja akibat adanya media komunikasi 

handphone yang ada di desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus. 

Berawal dari kecanggihan yang di miliki handphone mengakibatkan 

banyaknya dampak-dampak terhadap kehidupan bagi setiap orang, khususnya 

berdampak terhadap akhak remaja, dan dampak tersebut penulis mencoba 

meneliti dampak positif dan negatifnya agar semuanya menjadi seimbang. 

Adapun dampak positif dan negatifnya sebagai berikut:

a. Dampak Positif Dari Keberadaan Handpone

1) Mempermudah kegiatan belajar, karena dapat digunakan sebagai 

sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas (mencari 

informasi)

2) Mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman 

lama. Baik itu teman di sekolah, di lingkungan bermain maupun teman 

yang bertemu melalui jejaring sosial lain.

3) Menghilangkan kepenatan pelajar, itu bisa menjadi obat stress setelah 

seharian bergelut dengan pelajaran di sekolah. Misalnya: 

mengomentari status orang lain yang terkadang lucu dan menggelitik, 

bermain game, dan lain sebagainya. Selain dampak positif sosial media 

juga memiliki dampak negatif terhadap pendidikan.

4) Mempermudah komunikasi. Misalnya saja ketika orang tua atau pihak 

keluarga akan menjemput anak ketika pulang sekolah atau pulang ngaji 

selesai melakukan kegiatan diluar rumah
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5) Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, karena 

bagaimanapun teknologi hari ini sudah sampai ke pelosok-pelosok 

desa

6) Memperluas jaringan persahabataan 

7) Sebagai sarana hiburan

8) Mempermudah mendapatkan informasi

9) Menambah fiktur yang lebih canggih

10) Mempermudah mencari tempat dan tujuan 

b. Dampak Negatif Dari Keberadaan Handphone

Satu hal yang tidak dapat dihindari adalah teknologi, sekecil 

apapun teknologi yang digunakan manusia pasti akan memberikan efek 

samping bagi kehidupan manusia, tidak bisa dipungkiri juga bahwa 

teknologi memiliki sifat memaksa yang dalam artian bisa membuat 

penggunanya ketergantungan kepadanya.

1) Mengganggu perkembangan remaja

Jika tidak ada bimbingan dari orang tua, handphone bisa 

digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh remaja. Hal 

ini pun mengganggu perkembangan mereka untuk belajar dengan 

aktif. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III bahwa fakta negatif 

pada remaja desa Banjarmasin.

a) Fitur-fitur yang tersedia di  seperti : kamera, games, gambar, dan 

fasilitas lainnya, mudah mengalihkan perhatian remaja dalam 

menerima pelajaran dan perilaku terhadap orang tua.
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b) Remaja mudah disibukkan dengan memanggil dan menerima 

panggilan, sms, whatshapp, bbm, miscall dari teman mereka 

bahkan dari keluarga mereka sendiri

c) Handphone dapat untuk melakukan kecurangan dalam ulangan.

d) Handphone memberikan kesempatan kepada peserta didik agar 

lebih  mudah mengirim/menerima baik tulisan maupun gambar 

yang tidak senonoh dan tidak selayaknya dikonsumsi remaja.

2) Mengganggu konsentrasi pada remaja

Dengan canggihnya aplikasi yang ada di dalam handphone

akan mengganngu konsentrasi anak dalam menangkap pelajaran yang 

diberikan oleh guru.

3) Merosotnya akhlak remaja

Dengan keberadaan handphone, remaja yang tidak cerdas 

dalam pemanfaatan handphone dan menggunakan handphone bukan 

pada fungsinya akan membuat akhlak remaja menjadi rusak. 

Akibatnya remaja menjadi tidak menghargai orang lain, tidak peka 

dengan lingkungan karena kurangnya bersosialisasi dan perubahan 

sikap atau perilaku yang menjadi buruk.

4) Kesehatan Menjadi Buruk

Menggunakan handphone terlalu sering mengakibatkan 

kesehatan menjadi buruk. Dalam BAB III penelitian yang dilakukan 

oleh Badre tentang dampak negatif penggunaan ponsel bagi kesehatan 

tertuju pada pola tidur seseorang. Radiasi yang ditimbulkan dari 
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penggunaan handphone dapat merusak mata jika terlalu sering 

menatap layar telepon.

Pengguna handphone akan berdampak juga pada kesehatan 

sang pemakainya yaitu efek radiasi yang dikeluarkan oleh handphone. 

Efek radiasi ini akan mengganggu kerja otak.

5) Rawan terhadap tindakan kejahatan.

Zaman sekarang tindak kejahatan semakin marak terjadi baik 

dijalan raya, sekolah, rumah, tempat kerja, dan lain-lain. Oleh sebab 

itu sebaiknya penggunaan handphone pada remaja sebaiknya 

dihindari untuk memperkecil tindak kejahatan yang marak yang marak 

terjadi disekeliling kita.

6) Mempengaruhi pola prilaku atau sikap tumbuh kembang  remaja.

Sebaiknaya para orang tua atau guru melakukan pengkontrolan 

pada tumbuh kembang sang anak. Handphone dapat mempengaruhi 

pola perilaku remaja  karna melalui handphone remaja dapat dengan 

mudah mengakses situs-situs yang dapat merusak akhlak pada remaja.

7) Pemborosan.

Menggunakan handphone sama artinya kita melakukan 

pemborosan karena kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli 

pulsa dan kuota dengan siklus yang terus menerus. Disaat saldo 

handphone atau kuota kita habis, mau tidak mau kita harus membeli

untuk memperlancar berkomunikasi.
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Langkah- langkah dalam mengurangi dampak dari handphone yaitu:

a. Hindarkan ponsel dari jangkauan bagian tubuh yang sensitif

Seperti jantung dan paru-paru, selain itu jauhkan juga dari 

jangkauan telinga, dada dan pinggang dan juga merupakan bagian 

yang sensitif yang mudah sekali menyerap radiasi.

b. Penggunaan speker atau headset 

Ada alternatif lain yang bisa anda gunakan yaitu headset

bluetooth maupun penggunaan modus loudspaker pada saat anda 

sedang menerima telpon.

c. Sms

Dengan cara ini anda secara tidak langsung telah 

menjauhkan radiasi yang telah dipancarkan oleh ponsel untuk 

langsung mengenai otak atau organ penting lainnya.

d. Hindari mengantongi ponsel

Karena meskipun tidak di gunakan ponsel akan tetap 

memproduksi radiasi

e. Kurangi penggunaan ponsel di kendaraan 

Karena menggunakan  ponsel dalam keadaan mengendarai 

akan membuat kita celaka dan buka hanya kita saja tapi akan 

berdampak pada orang lain juga.27

                                                            
27  Kurnia, Mengurangi Dampak Buruk Radiasi ponsel, http://kompasposs.com, (Access 

05 juni 2018).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian di atas, pahasan data dan analisa data dari hasil 

penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan media komunikasi handphone pada remaja desa Banjarmasin

memang sangat tinggi, dan memang benar remaja merupakan pengguna 

aktif dalam mengakses media komunikasi handphone di desa Banjarmasin, 

serta media ini memilik andil dalam penyitaan waktu mereka dalam setiap 

harinya. Selain penggunaanya yang sangat tinggi remaja juga 

menggunakan handphone untuk bermain Wa, Facebook, Instagram, Game, 

Line dan lain-lain Ini membuktikan bahwa keberadaan handphone

mempengaruhi akhlak remaja. Akhlak remaja menjadi menurun 

diakibatkan remaja tidak cerdas dalam memanfaatkan handphonenya dan 

menggunakan handphone hanya sekedar untuk hiburan, sehingga waktu 

belajar dan sholat dihabiskan  untuk bermain handphone.

2. Dampak penggunaan media komunikasi handhone terhadap akhlak remaja 

desa Banjarmasin seperti dampak negatifnya dilihat dari, sebelum mereka 

menggunakan aplikasi-aplikasi yang begitu sering dilakukan oleh remaja  

akan tetapi setelah seringnya mereka melihat gambar-gambar yang ada di 

Handphone tersebut akhlak mereka menjadi berkurang, aplikasi yang ada 

di handphone tersebut membuat  prilaku mereka menjadi berubah. 

Seharusnya memperbanyak nilai-nilai ibadah sepert shalat, mengaji, 

belajar, selain itu juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh handphone 
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dapat menjadikan remaja ketergantungan, terjadinya perubahan sikap dan 

prilaku karena aplikasi handphone menyajikan gambar yang tidak 

mendidik para pengguna dalam hal ini remaja terjadinya degradasi( 

pergeseran) akhlak/moral remaja contohnya game yang selalu membuat 

remaja menjadi lupa karena sudah asik dengan yang mereka main kan 

bahkan mereka rela membeli kuota setiap minggunya hanya untuk bermain 

game mobile legends akibat dari kesalahan yang di lakukan oleh remaja 

membuat akhlak mereka merosot. Dampak positif dari handphone yang 

mereka gunakan sedikit banyak memberikan pemahaman dalam bentuk 

bagaimana berbuat baik kepada orang lain, unsur kesabaran dalam 

menghadapi masalah, mempermudah mendapatkan informasi, menambah 

pengetahuan tentang perkembangan teknologi, memperluas jaringan 

persahabatan dan lain-lain.

B. Saran–Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang disajikan, maka 

penulis menyarankan :

1. Kepada pihak orang tua sebagai pembimbing utama dalam keluarga di 

harapkan agar anaknya selalu di awasi jangan sampai ketergantungan 

dengan handphone yang mereka miliki. Dan selalu diberikan penanaman 

agama agar dapat mempengaruhi terhadap akhlaknya dalam sehari-hari.

2. Diharapkan kepada tokoh agama  dan guru ngaji untuk meningkatkan 

penerangan dan penyuluhan akhlak terutama yang berubungan dengan 

tugas dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sehingga dapat 

memotivasi orang tua dan anak untuk meningkatkan pemahaman tentang 

akhlak agar menciptakan kondisi yang agamis.
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3. Mengagendakan untuk melakukan penyuluhan tentang dampak positif dan 

negatif dalam penggunaan handphone agar remaja lebih mengetahui 

manfaat penggunaan handphone jika digunakan dengan terus-menerus.

C. Penutup

Wallahu akbar, Alhamdulillahirobbil a’lamin. Tiada kekufuran jikalau

kita mengucapkan segala puji dan rasa syukur kita atas ke-Agungan dan ke-

Esaan Sang Khaliq Allah Azza Wajalla. Yang telah memberikan kekuatan, 

petunjuk, lindungan, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesikan penulisan karya ilmiah skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya didalam penulisan ini belum dapat 

mendekati kesempurnaan, namun besar  harapan bagi penulis bahwasanya

bahwa penulisan ini bisa menghantarkan kepada khasanah dan kemajmukan 

wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Oleh karena itu, besar 

harapan penulis bisa mendapatkan saran, masukan ataupun kritikan yang 

sifatnya konstuktif dari pembaca dan mampu menjadikan referensi oleh 

penulis untuk menjadi lebih baik lagi dalam penulisan karya–karya 

kedepannya.

Akhirnya penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini ada 

manfaatnya dan menjadikan kemaslahatan bagi penulis khususnya bagi 

pembaca pada umumnya. Serta atas segala kekhilafan, kesalahan, kedzoliman 

dan kemudhorotan dari tulisan sederhana ini, penulis memohon dibukaakn 

pintu maaf kepada Allah SWT dan penulis berdoa bagi kita semua semoga 

kemaslahatan, hidayah, perlindungan, petunjuk dan karunia Robbi Ilahi 

kepada kita hamba-Nya. Aamiin
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