
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang masalah 

         Teknologi pada hakikatnya untuk membuat hidup manusia menjadi semakin 

mudah dan nyaman. Kemajuan teknologi yang semakin pesat pada saat ini 

membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas dari 

penggunaannya, baik secara tidak langsung dengan kebutuhan manusia akan 

teknologi informasi menjadi sangat penting. Manusia sebagai  makhluk sosial 

adalah bagian dari masyarakat yang tidak lepas dari hubungan antara sesama 

manusia, untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kecenderungan dari hubungan 

tersebut melahirkan sebuah komunikasi dengan manusia yang melalui media 

interaksi.  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian 

cepat, sehingga tanpa kita sadari sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan 

manusia.  

 Produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan 

aktivitas kehidupan. Penggunaan televisi, telepon, facsmile, cellular phone, dan 

internet sudah bukan menjadi hal yang aneh ataupun baru lagi, khususnya di kota-

kota besar. Tidak dapat di pungkiri lagi teknologi informasi dan komunikasi 

menjadi ujung tombak di era globalisasi, yang kini melanda hampir seluruh dunia.  

Pasca revolusi industri, ketergantungan manusia pada alat-alat mekanis tidak 

dapat di pisahkan, begitu pun media komunikasi, agar manusia terhubung satu 

sama lain baik untuk mendapatkan informasi dan untuk tujuan lain tanpa harus 

mendatangi tempat tujuan tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa keterkaitan 



manusia pada alat-alat mekanis yang bersifat baru dan mudah digunakan tidak 

dapat terpisahkan, sesuatu tersebut disebut dengan Handphone.  

    Menurut Hidayat (2012:198) Handphone sebagai media komunikasi yang 

membantu sebagai sarana pertukaran komunikasi. Peneliti hanya menggunakan 

kata Handphone yang kedua yakni smartphone dan gadget. Pada intinya penulis 

hanya ingin membatasi penjelasannya terhadap alat mekanis. Alat mekanis yang 

memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yaitu telepon selular atau telepon 

genggam atau handphone.  

 Menurut Fadilah (2011:33) handphone merupakan sebuah perangkat 

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar secara 

konvensional yang mudah di bawa dan tidak perlu di sambungkan dengan 

jaringan telepon yang menggunakan kabel. Handphone telah menjadi peralatan 

komunikasi yang sangat penting dan mudah, baik piranti kerasnya (hardware) 

berupa pesawat telepon maupun piranti lunak (software) berupa chip dan pulsa. 

Industri telepon seluler mengalami perkembangan yang pesat dalam dua dekade 

terakhir ini, baik di negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Telepon 

seluler telah mengubah peta industri telekomunikasi secara bebas. Sehingga 

bentuk telepon seluler lebih kecil, ringan, layar lebih hidup dan mudah di simpan 

serta kecanggihan-kecanggihan lain yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya.  

 Pada saat ini diberbagai tempat mulai dari keluar rumah sepanjang perjalanan 

menuju tempat tujuan, sekolah, kantor, mall sampai kendaraan umum, begitu 

banyak orang di sibukkan dengan Handphone. Handphone menjadi magnet dan 

candu bagi pengguna handphone. Handphone yang paling sering di jumpai dan 

dimiliki oleh hampir semua orang dari berbagai kalangan saat ini adalah 



smartphone. Program-program dalam smartphone (utamanya media sosial) 

memungkinkan kita berhubungan dengan jutaan orang di berbagai belahan dunia, 

bahkan yang tidak kita kenal sekalipun.  

  Namun disamping alat komunikasi handphone memberikan manfaat, 

Handphone juga mempunyai aspek yang merugikan bagi kehidupan manusia. 

Apabila dicermati handphone bukan lagi alat komunikasi oleh orang tua dan 

orang dewasa saja akan tetapi handphone tersebut sudah menjelajahi dikalangan 

anak-anak khususnya pelajar. Tidak jarang dijumpai para siswa membawa 

handphone saat pergi kesekolah dan sering juga dijumpai siswa mengobrol dan 

berbincang dengan menggunakan handphone sampai bermenit-menit bahkan 

sampai berjam-jam. Salah satu penyebabnya dikarenakan biaya menelfon cukup 

murah yang ditawarkan oleh operator telepon dan hal tersebut bisa saja akan 

menganggu aktivitas belajar. 

 Pengertian belajar menurut Baharuddin dan Wahyuni (2015:14) bahwa 

belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman 

pengalaman. Aunurrahman (2014:36) menjelaskan bahwa belajar merupakan 

interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini dapat berupa 

manusia atau obyek-obyek lain yang memungkinkan individu memperoleh 

pengalaman-pengalaman atau pengetahuan. Baik pengalaman atau pengetahuan 

baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya akan  

tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi. 



 Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan. Tidak pula pernah sepi dari 

berbagai aktivitas. Tidak pernah terlihat orang yang belajar tanpa melibatkan 

aktivitas raganya. Menurut Hamalik (2011:29) aktivitas belajar adalah seluruh 

aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan 

psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar sedangkan kegiatan 

psikis berupa keterampilan berintegrasi. Keterampilan dasar yaitu mengobservasi,  

megklarifikasi,memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya belajar adalah berbuat, 

tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas.  

 Di dalam proses belajar diperlukan aktivitas. Hal tersebut dikarenakan 

prinsip dari belajar itu sendiri adalah berbuat. Tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas, mungkin itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip yang sangat 

penting didalam interaksi belajar mengajar. Dalam belajar, seseorang tidak akan 

dapat menghindarkan diri dari suatu situasi. Situasi ini akan menentukan aktivitas 

apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. Apalagi bila aktivitas belajar itu 

berhubungan dengan masalah belajar menulis, mencatat, memandang, membaca, 

mengingat, berpikir, latihan atau praktek sebagainya. 

   Dalam kegiatan belajar, siswa mengalami aktivitas belajar yang berkaitan 

dengan kegiatan yang mengarah pada proses belajar. Kegiatan tersebut seperti 

bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dan menjawab 

pertanyaan guru dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta tanggung jawab 

terhadap tugas yang dberikan. Hal ini bisa tercapai apabila siswa aktif dalam 

proses pembelajaran. Selain itu proses belajar dapat diwujudkan apabila siswa 

tersebut fokus dan berkosentrasi dalam proses belajar.  



 Menurut Fadillah (2011:54) banyak faktor yang menyebabkan aktivitas 

belajar terganggu. Diantaranya adalah kreativitas guru yang kurang, siswa yang 

tidak siap menerima pelajaran serta siswa tidak fokus dalam proses pembelajaran. 

Keluhan tidak dapat berkosentrasi merupakan keluhan yang paling umum 

dikalangan pelajar dan mahasiswa. Jadi, sebab siswa tidak siap untuk menerima 

pelajaran ataupun tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran dapat 

disebabkan oleh siswa yang mengobrol atau bercanda dengan temannya. Selain 

itu juga dapat disebabkan karena siswa sibuk menggunakan handphone yang 

mereka miliki ketika guru sedang melakukan pembelajaran.  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 

Muaro Jambi, dari hasil wawancara bersama ibu Murida S.Pd.I sebagai guru 

PPKn disekolah tersebut. Dikatakan bahwa sebagian besar siswa kelas XI telah 

memiliki Handphone. Hal ini diketahui saat pembelajaran sedang berlangsung. 

Pada saat itu siswa diperintahkan untuk mengerjakan tugas dan diperbolehkan 

mencari referensi lain melalui internet untuk membantu pemahaman materi. 

Tetapi pada saat aktivitas belajar sedang berlangsung, diketahui terdapat siswa 

yang melakukan pelanggaran. Bentuk pelanggaran tersebut yaitu terdapat siswa 

yang membuka handphone tidak sesuai dengan yang diperintahkan.  

Contoh dari permasalah tadi yaitu siswa tersebut diminta untuk mencari 

pengembangan teori-teori persatuan dan kesatuan NKRI. Namun yang dibuka 

malah Youtube dan video korea untuk siswi, dan game Mobile Legend yang 

dilakukan oleh siswa. Selain masalah tersebut, penulis juga menemukan 

permasalahan lain pada hasil wawancara dengan guru ppkn tersebut. Bentuk 

pelanggarannya yaitu adanya siswa yang mencontek jawaban melalui hp mereka 



pada saat ulangan harian yang diberikan oleh guru ppkn tersebut. Selanjutnya 

siswa yang melakukan pelanggaran tadi diberikan sanksi, berupa penahanan 

handphone milik siswa tersebut. Selanjutnya pada saat peneliti melakukan 

pengamatan dibeberapa kelas, terlihat adanya siswa sedang memfoto sebuah 

ringkasan pembelajaran yang terdapat dipapan tulis dari pada menulis ulang 

dibuku mereka. Hal ini jelas melanggar dalam aktivitas pembelajaran dan 

menimbulkan penyalahgunaan pada penggunaan handphone.  

Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan dan menemukan masalah lain 

yang mengganggu aktivitas belajar yaitu terlihat adanya siswa yang sedang 

memainkan handphonenya secara diam-diam pada saat temannya menjelaskan 

materi pembelajaran di depan kelas. Menurut penulis hal ini jelas mengganggu 

konsentrasi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dari hasil observasi 

tersebut peneliti menyimpulkan bahwa siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Muaro 

Jambi merupakan siswa yang aktif dalam menggunakan handphone. Dari ulasan 

di atas dapat dipahami bahwa handphone dapat mempengaruhi konsentrasi belajar 

dan perhatian siswa sehingga pemahaman materi pelajaran mereka akan 

berkurang. Dalam hal ini penggunaan handphone sebagai media belajar secara 

tidak tepat dapat mengganggu aktivitas belajar siswa didalam kelas. Berdasarkan 

adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Penggunaan Handphone sebagai media belajar Terhadap 

Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn kelas XI SMA Negeri 1 

Muaro Jambi”  

 



 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah, adapun beberapa identifikasi masalah tersebut yaitu: 

1. Adanya penyalahgunaan dalam penggunaan handphone 

2. Adanya dampak Positif dan negatif dari penggunaan handphone  

3. Proses aktivitas pembelajaran tidak berjalan efektif dikarenakan 

penyalahgunaan penggunaan handphone. 

1.3.Pembatasan masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang telah 

direncanakan, maka untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan peneliti menetapkan batasan-batasan masalah. Adapaun batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penggunaan handphone dikalangan siswa 

2. Aktivitas yang dimaksud yaitu aktivitas belajar siswa 

3. Aktivitas yang dilihat adalah aktivitas visual, lisan, mendengarkan, dan 

aktivitas mental.  

1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh 

penggunaan handphone terhadap aktivitas belajar siswa mata pelajaran PPKn 

kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Muaro Jambi ? 

 



 

1.5. Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui pengaruh penggunaan handphone terhadap aktivitas 

belajar siswa pada mata pelajaran PPKn kelas XI IPS di SMA Negeri Muaro 

Jambi 

1.6.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik untuk sekolah dalam 

hal memperbaiki proses pembelajaran di sekolah yang menjadi tempat 

penelitian. 

2) Bagi guru, memberikan informasi dan masukan kepada guru dapat 

memperhatikan siswa dalam mempergunakan handphone. 

3) Bagi siswa, membantu meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

1.7. Definisi Operasional 

  Definisi operasional merupakan penjelasan terhadap variabel yang 

dimaksudkan dalam penelitaian ini sehingga dapat memudahkan dalam 



mengoperasionalkannya dilapangan dan untuk menghindari salah penafsiran 

mengenai variabel dalam penelitian ini. Untuk mempermudah pemahaman 

dalam menafsirkan teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan 

difinisi operasional pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Handphone merupakan barang elektronik kecil yang memiliki banyak 

fungsi, seperti untuk menghubungi seseorang, sebagai sumber belajar, 

sumber informasi serta hiburan yang membuat penggunanya menjadi 

lebih nyaman dan lebih praktis. Adapun indikator dalam variabel ini 

adalah kepentingan dalam penggunaan handphone, penggunaan 

handphone secara positif dan penggunaan handphone secara negatif. 

2. Aktivitas Belajar merupakan seluruh aktivitas siswa dalam proses 

belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik 

berupa keterampilan-keterampilan dasar sedangkan kegiatan psikis 

berupa keterampilan berintegrasi. aktivitas yang diamati adalah 

aktivitas yang berhubungan dengan PPKn, yang meliputi aktivitas atau 

kegiatan-kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis dan aktivitas 

mental. Aktivitas yang diamati dapat dikatakan terlaksana jika 

mayoritas siswa melaksanakan aktivitas tersebut. 

  

 

 

 

 


