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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuhan menganugrahkan akal dan pikiran kepada setiap mahkluk hidup. 

Manusia sebagai mahkluk sosial yang memiliki keunggulan akal dibanding 

mahkluk Tuhan lainnya memiliki cara pintar untuk saling memahami satu sama 

lain yaitu cara berkomunikasi. Komunikasi  memudahkan manusia untuk 

berkomunikasi satu sama lain. Mulai zaman prasejarah hingga era modern seperti 

saat ini manusia telah menciptakan berbagai alat dalam melakukan komunikasi 

khususnya media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan 

lainnya tanpa perlu mendatangi langsung ke tempat tujuan untuk mengetahui 

informasi tersebut.  

Awal mula komunikasi jarak jauh dimulai pada tahun 1416 yaitu dengan 

menggunakan merpati pos, tahun 1809 Samuel Thomas Von Sommering 

menemukan telegram, Tahun 1876 Alexander Grahambell menemukan telephone, 

pager tahun 1956, surat elektronik yang dapat digunakan melalui internet dengan 

alat bantu komputer pada tahun 1960 ditemukan oleh Departemen Pertahanan 

Amerika melalui sebuah riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah 

komputer sehingga membentuk jaringan yang dapat digunakan tanpa bantuan 

kabel untuk saling terhubung yang menjadi media yang modern hingga saat ini, 

selanjutnya adalah alat komunikasi yang akan jadi bahasan peneliti yaitu telepon 

genggam yang pertama hadir di tahun 1973 dan menjadi alat komunikasi terkahir 

yang terus dikembangkan dari tahun 1999 sampai saat ini (vandany lubis 

(2012)sainskomunikasi.blogspot.co.id) Jika sejarah perkembangan komunikasi 

tidak pernah terjadi sama sekali mungkin kita tidak akan menikmati mudahnya 

berkomunikasi jarak jauh dengan teknologi yang memudahkan kita untuk 

melakukan apapun dalam satu alat komunikasi seperti saat ini. 

Perkembangan dunia teknologi dan komunikasi yang demikian pesatnya 

telah membawa manfaat  luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. 

Pengembangan dunia teknologi dan komunikasi dianggap sebagai solusi dari 

permasalahan yang ada. Teknologi dan komunikasi tidak mengenal moral 
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kemanusiaan, oleh karena itu teknologi dan komunikasi tidak pernah bisa mejadi 

standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah kemanusiaan. 

Inovasi serta hasrat manusia yang tidak akan pernah puas dengan suatu 

pencapaian khususnya dalam bidang teknologi dan komunikasi menjadikan 

manusia selalu berusaha untuk memperbaharui teknologi dan komunikasi yang 

telah ada. Kini handphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, kini 

handphone telah dilengkapi dengan fitur yang canggih serta berbagai aplikasi 

penunjang dalam kehidupan sehari-hari, perangkat tersebut adalah telepon pintar 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan smartphone. 

Smartphone merupakan perangkat teknologi serbaguna terbaru dari sebuah 

alat komunikasi. Perangkat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi 

saja namun juga dilengkapi dengan fitur seperti permainan (game), aplikasi yang 

berhubungan dengan internet, bahkan sebagai wahana hiburan. Suatu prestasi 

yang sangat membanggakan dalam bidang teknologi dan komunikasi dimana kita 

bisa melakukan berbagai macam hal hanya dengan sebuah alat kecil yang mobile 

atau bisa dibawa kemana-mana. 

Perkembangan smartphone yang sangat canggih tersebut juga mempunyai 

pengaruh yang sangat signifikan dikalangan masyarakat. Smartphone awalnya 

hanya dimiliki oleh orang-orang kalangan menengah atas karena harga nya yang 

sangat mahal, tidak heran apabila dilihat dari kegunaan serta sifatnya yang mobile. 

Seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan smartphone menjadikan perangkat 

ini sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan atau menguntungkan. Berbagai 

macam merk elektronik menciptakan smartphone dengan berbagai jenis dan harga 

yang disesuaikan dengan tingkat ekonomi masyarakat semua kalangan. Kini 

smartphone tidak lagi menjadi barang mewah, bukan menjadi kebutuhan 

sekunder, melainkan kebutuhan primer. Bukan hanya kalangan pebisnis saja yang 

menggunakan perangkat tersebut, melainkan dari kalangan umum bahkan 

kalangan pelajar. 

Smartphone kini menjadi kebutuhan sosial, pekerjaan bahkan pendidikan. 

Penggunaan smartphone telah mempengaruhi hidup masyarakat, termasuk para 

pelajar. Beberapa aplikasi di dalam smartphone memfasilitasi pelajar untuk 

belajar contohnya bahasa Inggris, perangkat ini bisa menjadi kamus online dan 
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lain sebagainya. Karena itu saat ini sebagian besar pelajar menggunakan 

smartphone. 

Smartphone yang dilengkapi sistem operasi yang dapat terhubung dengan 

internet mempermudah pelajar untuk mengakses internet guna mencari informasi 

atau materi mata pelajaran yang hendak atau sedang dihadapi dengan 

memanfaatkan aplikasi browser yang ada. Dengan smartphone yang tersedia 

aplikasi email, mempermudah pelajar untuk mengirim email tanpa harus mencari 

warung internet (warnet). Pelajar dapat mencari informasi secara mendunia dan 

bahkan berkomunikasi yang sangat luas tanpa harus bertatap muka langsung 

dengan orang tersebut. Smartphone menambah wawasan pelajar dalam segala hal. 

Selain manfaat tersebut, masih banyak manfaat lainnya yang sepele tapi juga 

bermanfaat. Dibalik manfaat tentunya smartphone juga dapat memberikan 

pengaruh yang bersifat negatif terhadap pelajar. 

Penggunaan smartphone di kalangan pelajar telah bergeser dari penggunaan 

yang sebenarnya, serta dampak yang ditimbulkan dari efek penggunaan 

smartphone khususnya untuk perilaku sosial dan kebugaran jasmani pelajar. 

Pelajar merupakan suatu aset bagi sebuah bangsa, dengan kata lain pelajar 

merupakan generasi penerus bangsa. Berbagai kecanggihan serta fungsi dari 

smartphone menjadikan perangkat ini diprioritaskan dalam kehidupan sehari-hari. 

Jika dilihat dampak negatifnya pelajar menggunakan smartphone tidak 

sesuai dengan kegunaannya karena tidak adanya pengawasan khusus dari 

orangtua, bahkan hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua, karena 

punya anak yang tidak ketinggalan zaman. Orangtua menyadari akan pentingnya 

smartphone bagi anaknya dengan berbagai alasan. Memberikan anak fasilitas 

smartphone sebagai sebuah apresiasi prestasi atau hanya sekedar kado ulang tahun 

dan menjadikan alasan agar anak betah dirumah. Sebenarnya jika orang tua 

membiarkan anak secara terus-menerus menggunakan smartphone secara tidak 

sadar justru itu akan membuat mereka akan sulit untuk menjalani kehidupan 

nyata, misalnya mengobrol. Perhatian seorang pecandu smartphone hanya akan 

tertuju kepada dunia maya. Dan bahkan jika dia dipisahkan dengan smartphone, 

maka akan muncul perasaan gelisah. 
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Dalam konteks sosial pelajar cenderung tidak bisa mengkontrol diri sendiri 

akibat sosialisasi yang terjadi secara tidak langgsung, lebih banyak konflik yang 

terjadi dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah, cenderung cepat bosan 

ketika ada orang yang menasehati, banyak mengeluh ketika banyak masalah, 

egois yang tidak tekendali, orang-orang disekitanya selalu dijadikan korban 

kemarahannya, orang yang banyak bergaul dengan smartphone hidupnya sedikit 

tidak teratur. 

Selain berdampak pada perilaku sosial, kemajuan teknologi dan komunikasi 

ini dapat mempengaruhi menurunnya tingkat kebugaran jasmani seseorang 

terutama pelajar. Pergeseran pola hidup dari melakukan banyak kegiatan ataupun 

permainan yang melibatkan berbagai macam aktifitas jasmani (dinamis) kini 

dengan berkembangnya teknologi seorang pelajar bisa memilih untuk 

menghabiskan waktu luang nya untuk bersantai memainkan berbagai aplikasi 

hiburan bersama smartphone nya. Hal inilah yang menjadi seorang pelajar 

menjadi malas bergerak. Malas bergerak merupakan salah satu penyebab 

menurunnya tingkat kebugaran jasmani seseorang.  Kebugaran jasmani yang baik 

sangatlah penting bagi semua orang, karena dengan memiliki kebugaran jasmani 

yang baik maka seseorang mampu melakukan aktivitas sehari-hari lebih maksimal 

tanpa rasa letih yang berarti. 

Ketika sesuatu hal memiliki efek terhadap seseorang, itu dapat dikatakan 

sebagai dampak. Segala hal yang bertemakan pembaruan, pasti memiliki nilai 

praktis. Akan tetapi, tidak akan terlepas dari baik dan buruk dampak yang 

ditimbulkannya. Sama halnya dengan adanya smartphone di dalam kehidupan 

kita. Pasti menimbulkan sebuah dampak yang baik maupun buruk. Aspek yang 

akan peneliti tinjau adalah perkembangan perilaku sosial dan kebugaran jasmani 

siswa dari penggunaan smartphone di kalangan pelajar SMP. Pentingnya perilaku 

sosial dan kebugaran jasmani yang dimiliki setiap siswa akan menjadikan 

penunjang utama untuk masa depannya kelak. Berdasarkan penjelasan di atas 

peneliti ingin mengetahui kontribusi penggunaan smartphone terhadap perilaku 

sosial dan kebugaran jasmani siswa dengan cara melakukan penelitian ini untuk 

dijadikan bahan kajian dalam ranah pendidikan khususnya pendidikan jasmani. 

Berdasarkan permasalahan di lapangan yang telah dijelaskan, maka peneliti 
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bertujuan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Kontribusi Penggunaan 

Smartphone Terhadap Perilaku Sosial dan Kebugaran Jasmani (Studi Deskriptif 

pada Siswa SMP Negeri 29 Bandung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penggunaan smartphone berkontribusi terhadap perilaku sosial 

siswa ? 

2. Apakah penggunaan smartphone berkontribusi terhadap tingkat kebugaran 

jasmani siswa ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, tentunya telah ditetapkan tujuan yang 

ingin di capai. Dengan tujuan tersebut akan dapat memperoleh gambaran yang 

jelas, obyektif, serta aktual mengenai arahan-arahan, prosedur serta tahapan-

tahapan yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang ada. Secara rinci 

maksud serta penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kontribusi penggunaan smartphone terhadap perilaku 

sosial siswa. 

2. Untuk mengetahui kontribusi penggunaan smartphone terhadap tingkat 

kebugaran jasmani siswa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam melaksanakan suatu penelitian, peneliti mengharapkan apa yang 

telah diteliti oleh peneliti dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis.Adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta 

pengalaman untuk mengetahui tentang kontribusi penggunaan smartphone 

dikalangan pelajar SMP terhadp perilaku sosial dan kebugaran jasmani. 
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b. Untuk memberikan sumbangan teori konseptual dan memperoleh 

pengalaman berpikir bagi peneliti dalam memecahkan persoalan tentang 

kontribusi penggunaan smartphone dikalangan pelajar SMP terhadap 

perilaku sosial dan kebugaran jasmani. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk melatih, mengembangkan kemampuan dan keterampilan peneliti 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut. 

b. Sebagai bahan acuan untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada perilaku 

sosial dan kebugaran jasmani siswa berdasarkan kontribusi penggunaan 

smartphone. 

  

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

Dalam proses penelitian diharapkan terfokus pada inti penelitian dengan 

harapan tercapainya tujuan penelitian yang hendak diungkapkan atau dipecahkan. 

Untuk itu peneliti akan memberikan batasan, dimana akan dilakukan penelitian 

dan variabel apa saja yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Populasi dan sampel atau objek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 

SMP Negeri 29 Bandung. 

2. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan desain deskriptif. 

3. Sekolah yang akan menjadi tempat penelitian adalah SMPN 29 Bandung 

yang beralamatkan di Jl. Geger Arum No.11 A (gegerkalong), Bandung, 

Jawa Barat, Indonesia. 

4. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penggunaan smartphone dan 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku sosial serta kebugaran 

jasmani siswa. 

5. Instrument dalam penelitian ini berupa angket / kuesioner untuk  

mengkategorikan penggunaan smartphone dan mengetahui perilaku sosial 

siswa serta tes yang dilakukan untuk mengukur kebugaran jasmani yaitu 

menggunakan tes kebugaran jasmani Indonesia (TKJI). 
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1.6 Struktur Organisasi Penelitian 

Strukutur organisasi merupakan bagian ini memuat tentang sisitematika 

penulisan skripsi, dengan memberikan gambaran kandungan setiap bab. Adapun 

gambaran yang dimaksud adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan: dalam Bab 

ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan struktur organisasi. Bab II 

Kajian Pustaka berisi tentang uraian kajian-kajian teoritis yang berhubungan 

dengan penelitian. Pada bab ini memiliki peran penting karena berisi tentang 

kajian teori yang mendukung penelitian dan kedudukan masalah penelitian dalam 

bidang ilmu yang diteliti, serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran penelitian 

dan hipotesis penelitian. Bab III Metode Penelitian berisi tentang desain 

penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur 

penelitian serta analisis data. Seperti yang telah dijelaskan di atas metode adalah 

cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitiannya dari 

persiapan penelitian sampai pelaksanaan penelitian. Bab IV Temuan dan 

Pembahasan berisi tentang temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data 

dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab V Simpulan, Implikasi dan 

Rekomendasi. Simpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis data pada 

bab sebelumnya, mengemukakan implikasi dan rekomendasi yang berhubungan 

dengan objek penelitian untuk dijadikan referensi bagi pihak yang 

berkepentingan. 


