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PENGGUNAAN SMARTPHONE DI KALANGAN REMAJA 

 

Era globalisasi memberikan banyak 

pengaruh bagi kehidupan kita saat ini 

salah satunya adalah kemajuan 

teknologi. Dengan adanya teknologi 

yang lebih canggih, tentu memberikan 

banyak sekali manfaat di dalam 

kehidupan kita saat ini. Salah satu 

contohnya adalah adanya handphone. 

Handphone merupakan salah satu alat 

komunikasi jarak jauh yang kini sudah 

dikemas ke dalam model yang lebih 

canggih. Smartphone memberikan 

banyak sekali kemudahan di dalam 

satu genggaman. 

Smartphone dan Remaja 

 Remaja memiliki peran yang 

cukup besar di dalam kemajuan 

teknologi. Baik itu di dalam 

pembuatannya maupun di dalam 

pemanfaatannya. Kehidupan remaja 

hampir tidak dapat dijauhkan dari 

adanya smartphone. Di kampus, 

sekolah, tempat nongkrong, dan 

dimanapun. Adanya sosial media juga 

memberikan peran besar terhadap 

penggunaan smartphone tersebut. 

Berdasarkan data yang dilansir dari 

katadata.co.id, pengguna telepon 

seluler di Indonesia mencapai 371,4 

juta pengguna atau 142% dari total 

populasi sebanyaj 262 juta jiwa. 

Berikut adalah rician pengguna ponsel 

dan penetrasi media sosial pada 

Januari 2017: 

Populasi  : 262 juta jiwa  

Pengguna Ponsel Terdaftar: 371,4 juta 

Pengguna Internet : 132,7 juta 

Pengguna Medsos Aktif: 106 juta 

Pengguna Medsos Mobile Aktif: 92 

juta 

Dampak Penggunaan Smartphone 

 Adanya kecanggihan 

teknologi tentu saja memberikan 

banyak dampak positif maupun negatif 

bagi penggunanya. Beberapa dampak 

positif yang didapat seperti mudahnya 

dalam berkomunikasi, waktu dan jarak 

bukanlah masalah yang berarti lagi. 

Kemudahan dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan, berbagai buku dan jurnal 

dapat diakses secara online, baik itu 

gratis maupun berbayar. Informasi 

dapat menyebar dengan cepat dan 

lebih mudah, bukanlah hal yang sulit 

lagi mencari informasi mengenai 

negara lain dan berita yang baru saja 

terjadi dalam hitungan detik. 

Mudahnya memperoleh banyak teman, 

baik itu dalam negeri maupun luar 

negeri, dan masih banyak dampak 

positif lainnya. 

 Selain dampak positif, tentu 

saja ada dampak negatif yang 

menyertai, seperti adanya berita berita 

palsu, atau hoax. Cepatnya sebuah 

berita menyebar membuat beberapa 

oknum sengaja membuat berita palsu 

untuk kepentingan pribadi, dan 

masyarakat akan cenderung sulit 

membedakan mana berita palsu dan 

yang asli. Adanya gangguan 

kesehatan, seperti yang dilansir dari 

bangkapos.com seorang remaja 

berusia 15 tahun harus dibawa ke 
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rumah sakit lantaran pembuluh darah 

di matanya pecah akibat terlalu banyak 

menggunakan handphone. Selain itu 

terlalu banyak menggunakan 

smartphone juga membuat kita 

cenderung menjadi pribadi yang 

individualis karena jarang 

memperhatikan orang-orang di sekitar 

kita, karena kita lebih memilih 

berinteraksi dengan handphone, selain 

itu banyaknya budaya barat yang 

masuk dengan mudah memberikan 

pengaruh bagi anak-anak, dan masih 

banyak lagi dampak negatif yang 

didapat. 

Kesimpulan 

 Era globalisasi yang 

mendatangkan berbagai kemudahan 

dengan canggihnya teknologi sudah 

sepatutnya kita ikuti. Bagaimanapun, 

adanya dampak positif dari kemudahan 

yang didapat, tentu juga memberikan 

dampak negatif baik dari segi 

kebudayaan hingga kesehatan. Oleh 

karena itu, pandai-pandailah 

menggunakan smartphone atau 

teknologi lainnya, sehingga kita 

mendapatkan banyak manfaat positif 

dari kecanggihan tersebut. Jadilah 

masyarakat yang bijak dalam 

memanfaatkan teknologi sehingga 

tidak hanya bermanfaat bagi kita, 

namun juga bagi masyarakat umum.

 

Hajar Aswad: Batu Surga Dahulunya Berwarna 

Putih

Hajar Aswad adalah batu yang berada 

pada salah satu sisi ka’bah yang kita 

disunnhakan untuk menciumnya  jika 

mampu pada salah satu manasik haji 

dan umrah. Batu ini berwarna hitam 

karenanya dinamakan sebagai hajar 

yang berarti batu dan aswad yang 

berarti hitam. Dahulunya Hajar 

Aswad berwarna putih dan 

merupakan batu yang berasal dari 

surga. Banyaknya dosa manusia 

menyebabkan  batu tersebut menjadi 

berwarna hitam. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam menjelaskan, beliau bersabda, 

 ِ صلى َّللا عليه -َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

نََزَل الَْحَجُر األَْسَوُد ِمَن الَْجنَّةِ َوهَُو أََشدُّ »  -وسلم

َدتْهُ َخطَايَا بَنِى آَدمَ   « بَيَاًضا ِمَن اللَّبَِن فََسوَّ

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu 

‘anhuma, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda, “Hajar aswad 

turun dari surga padahal batu 

tersebut begitu putih lebih putih 

daripada susu. Dosa manusialah 

yang membuat batu tersebut menjadi 

hitam”. 

Diriwayat yang lain, batu tersebut 

lebih putih dari warna salju. 
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 ِ صلى َّللا عليه -َعِن ابِْن َعبَّاٍس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

الَْحَجُر األَْسَوُد ِمَن الَْجنَّةِ َوَكاَن أََشدَّ » قَاَل  -وسلم

ْركِ  هُ َخطَايَا أَهِْل الشِّ َدتْ جِ َحتَّى َسوَّ
 .بَيَاضاً ِمَن الثَّلْ

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu 

‘anhuma, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, “Hajar aswad 

adalah batu dari surga. Batu tersebut 

lebih putih dari salju. Dosa orang-

orang musyriklah yang membuatnya 

menjadi hitam.” 

Syaikh Al-

Mubarakfuri  rahimahullah menjelas

kan bahwa dzahir hadits menjelaskan 

demikian dan ini bukan makna 

kiasan. Beliau berkata, 

صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا 

لسواده ، واألظهر حمل الحديث على حقيقته إذ ال 

 مانع نقالً وال عقالً 

“Dosa Bani Adam menyebabkan batu 

menjadi hitam dan (pendapat) yang 

lebih kuat adalah memahami dzahir 

hadits sebagaimana hakikatnya, 

tidak ada penghalang baik secara 

akal maupun dalil.” 

Mengapa tidak menjadi putih lagi? 

Tentu kita bertanya kenapa tidak 

menjadi putih lagi dengan kebaikan 

manusia dan tauhid orang-orang yang 

benar. Jawabannya adalah 

sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar 

Al-Asqalani bahwa Allah telah 

menetapkan hal ini meskipun Allah 

mampu mengubahnya. 

Ibnu Hajar Al-

Asqalani rahimahullah berkata,. 

اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي 

كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه ” فقال 

؟” طاعات أهل التوحيد   

وأجيب بما قال ابن قتيبة : لو شاء َّللا لكان كذلك 

وإنما أجرى َّللا العادة بأن السواد يصبغ وال 

 . ينصبغ ، على العكس من البياض

“ Sebagian orang yang menyimpang 

menentang hadits ini, mereka 

berkata: bagaimana bisa hitam 

karena kesalahan orang musyrik 

tetapi tidak bisa menjadi putih 

kembali dengan ketaatan ahli tauhid? 

Maka di jawab oleh Ibnu Quthaibah, 

jika saja Allah berkehendak maka 

bisa saja akan tetapi Allah 

menetapkan bahwa warna hitam itu 

memberikan warna bukan terwarnai 

berkebalikan dengan warna putih” 

Al-Muhibb At-Thabari menjelaskan 

bahwa ini agar menjadi pelajaran bagi 

manusia dan bias dilihat. Beliau 

berkata, 

ج. وقال المحب الطبري : في بقائه أسود عبرة 

لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر 

. الصلد فتأثيرها في القلب أشد فتح ” انظر لهما : 

 . ( 463 / 3 ) ” الباري

“Tetap putihnya warna batu adalah 

sebagai pelajaran, jika saja 

kesalahan pada batu menjadi keras 

maka lebih berbekas lagi pada hati.” 

Hajar aswad akan menjad saksi 

hari kiamat 

Sebisa mungkin kita berusaha 

menyentuh hajar Aswad dan 

menciumnya ketika melakukan 

ibadah haji dan umrah karena ia akan 



 

BULETIN AL QOLAM 

bersaksi di hari kiamat kelak. 

Sebagaimana dalam hadits, 

 ِ صلى َّللا عليه -َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

قِيَاَمِة » فِى الَْحَجِر  -وسلم ُ يَْوَم الْ َعثَنَّهُ َّللاَّ ِ لَيَبْ َوَّللاَّ

هَُد َعلَى لَهُ َعيْنَاِن يُبِْصُر بِِهَما َولَِساٌن يَْنِطُق بِِه يَشْ 

 « َمِن اْستَلََمهُ بَِحق  

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda mengenai hajar 

Aswad, “Demi Allah, Allah akan 

mengutus batu tersebut pada hari 

kiamat dan ia memiliki dua mata 

yang bisa melihat, memiliki lisan 

yang bisa berbicara dan 

akan menjadi saksi bagi siapa yang 

benar-benar menyentuhnya.” 

Penulis: dr. Raehanul Bahraen 

Artikel Muslim.or.id 
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Fiqih Sholat 

 

A. Sholat 

🌿Sholat itu berkaitan dengan zakat. 

🌿Kedudukan sholat sangat penting 

didalam islam, yang merupakan 

bagian dari rukun islam. 

🌿Sholat secara bahasa adalah doa.  

🌿Makna sholat adalah doa. 

🌿Secara istilah adalah suatu ibadah 

yang dibuka dengan takbiratul ikhram, 

gerakan yg diiringi bacaan (doa) 

diakhiri salam. 

🌿Sholat berkaitan dwngan ibadah, 

maka berkaitan dengan fiqih. 

🌿Perlu belajar fiqih sholat, adalah 

untuk dapat membedakan antara mana 

yg boleh dan mana yg tidak boleh 

dikerjakan. Sehingga sholatnya dapat 

sah, diterima dan  mendapat pahala 

sholat. 

🌿Yang perlu kita lakukan adalah 

menegakkan, menyempurnakan, 

menjalankan sunnah sunnah maupun 

syarat wajib dan sah sholat. 

🌿Dengan adanya fiqih, seharusnya 

kita lebih dewasa dan bijak dalam 

menentukan sesuatu. Yang mana fiqih 

itu adalah hasil dari ijtihad para 

ulama. 

🌿Sholat wajib hukumnya adalah 

wajib.  

🌿Ulama dapat menentukan mana yg 

wajib, sunah, dll adalah dengan 

adanya fiqih, yg digali atau bersumber 

dari Alquran dan hadist, dan sumber 

lainnya. 

https://muslim.or.id/author/raehan
https://muslim.or.id/
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🌿Surat Al Bayinah juga menjelaskan 

tentang sholat. 

🌿Kita harus bisa mengetahui 

kedudukan sholat. Banyaknya 

pembahasan tentang sholat adalah 

karena kedudukannya. Yang mana 

kedudukannya sebagai tiang agama, 

dan merupakan bagian dari rukun 

islam. Apabila ada rukun islam yg 

tidak terpenuhi maka tidak akan 

sempurna. 

🌿 Perintah sholat langsung dari Allah 

kepada Rasulullah dalam bentuk 

Mi’raj (tanpa perantara malaikat 

jibril).  

🌿Yang wajib menjalankan sholat 

adalah mukkalaf. Syaratnya adalah, 

islam, berakal, mampu. Dan 

mendapatkan beban syariat.  

🌿Hukum meninggalkan sholat harus 

bijaksana. 

1. Ada yang sengaja menentang 

sholat. 

2. Ada yang malas melakukan sholat. 

Terus menerus meninggalkan sholat. 

-Ada yg menyatakan ia fasik namun 

tidak keluar dari islam.  

-Sedangkan satunya lagi, dia dianggap 

murtad dan fasik. 

 

 

B.  Syarat Sholat  

Syarat sholat ada dua: 

🎋Syarat wajib sholat: 

1. Islam. 

2. Berakal. 

3. Baligh . 

4. Tidak sedang haid atau nifas 

(perempuan) 

5. Sampainya dakwah 

6. Tambahan, tidak cacat anggota 

badan. (misal anak yang cacat dari 

kecil dan sehat sesudah besar, maka 

sholatnya tidak wajib di qodo).  

 

🎋Syarat sah sholat 

1. Memenuhi waktu masuknya sholat 

2. Bersih dan suci/thaharah 

3. Menghadap kiblat. 

4. Menutup aurat 

 

 

1. Memenuhi waktu masuk sholat  

 Waktu berakhirnya sholat : 

🌿Dzuhur : matahari tergelincir, 

sampai bayangan sejajar. 

🌿 Maghrob : matahari tenggelam 

sampai hilangnya mega merah di ufuk 

barat. 

🌿 Isya  

Ada 3 pendapat :  

- Sepertiga malam 

- Tengah malam (antara tenggelamnya 

matahari sampai terbitnya fajar, 

dihitung-hitung. Sekitar jam 11 bukan 

jam 12) atau subuh. 

 

Semua waktu itu bisa dikroscek 

dengan data statistik. 

 

 

2. Suci dari Hadast dan Najis 

🌿Hadast : Statusnya 

🌿Najis  : Bendanya 

🌿Hadast dapat dibersihkan dengan 

berwudhu ataupun dengan mandi 

besar. 

 

3. Menghadap kiblat 

Jika berada dikakbah dia harus 

menghadap kakbah, jika berada 

ditempat yang jauh maka dapat 

menggunakan teknologi yang sudah 

ada untuk menentukan arah yang 

sesuai. 
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4. Menutup Aurat 

- Laki laki auratnya antara pusar 

hingga lutut. 

- Perempuan semua kecuali muka dan 

telapak tangan. 

 

🎋🎋Tuma'ninah: 

Tidak terburu buru, tenang, berdzikir, 

dan mengingat Allah. 

 

 

Dasar hukum tuma'ninah, salah 

satunya hadistnya dari abu Khurairah. 

 

🌿Takbiratul Ikhram adalah awal 

sholat. Yang terpenting adalah 

bacaannya Allahhuakbar, jangan 

permasalahkan gerakannya. 

🌿Laksanakan semuanya secara 

tumaninah. 

🌿Tum'aninah hukumnya, adalah 

bagian dari rukun sholat sehingga 

apabila ditinggalkan maka ibadahnya 

batal. Maka harus mengulang dari 

awal.  

🌿Tumaninah cukup mengerjakan 

semua rukun. Jangan meninggalkan 

rukun yang ada sehingga menjadi 

pencuri sholat.  

 


