BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapatkan
disimpulkan sebagai berikut:
Di zaman yang sangat modern ini perkembangan teknologi terus berkembang,
karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan yang semakin tinggi. Teknologi di ciptakan untuk memberikan
kemudahan bagi kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan
memberikan nilai yang positif. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan
untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk
hal negatif. Banyak teknologi canggih yang telah di ciptakan, misalnya Hp atau
gadget. Kemajuan teknologi membuat perubahan yang begitu besar dalam kehidupan
manusia di berbagai bidang dan memberikan pengaruh yang begitu besar di
kehidupan sosial.1
Handphone merupakan perangkat media elektronik yang memiliki beragam
fungsi dan kegunaan. Saat ini gadget memang sudah menjadi bagian dari kehidupan,
bahkan gaya manusia juga.
Teori jarum suntik atau hipodermik mengasumsi bahwa media memiliki
kekuatan yang sangat luar biasa dan komunikasi dianggap pasif atau tidak tahu apa-
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Putri Pratiwi Indraswari, Skripsi Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Belajar Pada
Siswa SMA Rama Sejahtera, Fakultas Agama Islam, Muhammadiyah Makassar 2019, hal 1-2
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apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang komunikator dapat menembakkan
peluru komunikasi yang begitu bagus kepada masyarakat yang sangat tidak berdaya.
Pekembangan media massa elektronik ini banyak membawa perubahan
terhadap remaja masa kini terutama remaja di desa wora yang semakin hari
perilakunya mengikuti gaya-gaya barat atau westernisasi (food, fun, and fashion),
akibat dari media massa elektronik remaja lebih banyak meluangkan waktunya untuk
berada di depan layar Hp, apalagi sekarang banyak beredar game online dan situssitus pornografi, yang membuat banyak dari kalangan anak-anak sampai orang
dewasa pun ikut nimbrung dalam mengakses sarana tersebut.
5.2 Saran
a. Remaja
Saya berharap kepada remaja bisa menggunakan media massa elektronik
dengan baik, jangan menggunakan media massa elektronik hanya untuk menonton
film-film yang tidak bermanfaat dan bermain game saja tapi gunakan media massa
elektronik kalian dengan mendengar kajian-kajian atau kegiatan yang bermanfaat
karna media massa elektronik yang kalian gunakan itu akan di minta pertanggung
jawaban di akhirat kelak.
b. Media massa elektronik (Handphone)
Saya berharap kepada pihak media massa elektronik agar tidak mengupload
film-film dewasa yang tidak memberikan edukasi yang baik kepada pengguna media
massa elektronik tersebut.

73

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Nasih Ulwah, 2012, Tarbiyatul Aulad fil Islam, Insan Kamil : Solo
Abdul Aziz, Handphone mempergaruhi terhadap perilaku remaja usia SLTP (13-15)
Di Dusun Tegalpare Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, 2018, Jurnal
Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol,
VII, No 2: 352-377. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article
Bogdan, Taylor, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya:
Bandung
Basrowi dan dkk, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta: Jakarta, 2008
Bungin Burhan, (2007), Penelitian Kualitatif, Prenada Media Group: Jakarta
Burhan Bungin, 2006, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma dan Diskursus
Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Kencana: Jakarta
Dalillah, 2019, Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Sosial Siswa di
SMA Darussalam Ciputat, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif
Hidayatullah
Eka Anggriani, 2019, Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak, Serayu Publishing
Ghana Syakira Azzahy, 2014, Faktor-Faktor yang Mempergaruhi Perilaku,
https://www.slideshare.net/mobile/hanafieminence/faktor-faktor-yangmempergaruhi-perilaku
Hasnil Aida Nasution, 2019, Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga,
Scopindo Media Pustaka: Surabaya
Husseyn Umar, 2000, Teori Komunikasi Massa, Grasindo : Jakarta

74

Joyce Marcella Luarens, 2005, Arsitektur dan Perilaku Manusia, PT Grafindo:
Jakarta
Jalaludin Rakhmat, 2005, Psikologi Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya : Bandung
Jalaludin Rakhmat, 2007, Psikologi Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya: Bandung
Kogoya Dekinus, Dampak Penggunaan Handphone Pada Masyarakat, Studi pada
masyarakat desa piungun kecamatan gamelia kabupaten lanny jaya papua,
2015, e, journal “Acta Diurna” Volume Iv.no 4. https://media.nelti.com.
Lucy Pujasari Supratma dkk, 2016, Psikologi Komunikasi, CV Budi Utama:
Yogyakarta
Lidiawati, Perilaku Remaja terhadap Nilai-Nilai Keagamaan, Studi Desa Betung
Kec.

Semendawai

Barat-Kab.

OKU

Timur

Sumatera

Selatan,

http://moraref.kemenag.go.id/dokuments/article
Mila Novianti dkk, Perilaku Slankers Samarinda Dalam Meniru Lifestyle Personil
Band Slank Melalui Media, 2020, e. Journal Ilmu Komunikasi, Volumen 8 No.
3 : 83-89. https://perilaku+samarinda+dalam+meniru+lifestyle
Musiam Suci, Yusuf Sapari, Analisis Perilaku Pengguna Smartphone Dengan
Perubahan Budaya Pergaulan Mahasiswa,2020, Jurnal Signal, Volumen 8 No. 1,
Http://Jurnal.Unswagati.Ac.Id/Index.Php/Signal/article
Putri Pratiwi Indraswari, 2019, Skripsi Dampak Penggunaan Gadget Terhadap
Perilaku Belajar Pada Siswa SMA Rama Sejahtera, Fakultas Agama Islam,
Muhammadiyah Makassar.
Pamela Hendra Heng, 2018, Jurnal Perilaku Delinkuensi Pergaulan Anak dan
Remaja ditinjau dari Pola Asu Orang Tua, CV Andi OFFSET, Yogyakarta
75

Rahma Istifadah, 2018, Dampak penggunaan terhadap perilaku peserta didik di
SMA Peri kecamatan Jatiagung kabupaten Lampung Selatan,

Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, UIN
Rs Tristanto, pengertian dampak menurut kamus besar bahasa indonesia, 2019,
Http://repository.unigoro.ac.id
Shilphy A. Octavia, 2020, Motivasi Belajar dalam Perkembangan Remaja, CV Budi
Utama: Yogyakarta
Sylvei Puspita, 2020, Monograf Fenomena Kecanduan Gadget Pada Anak Usia Dini,
Media Nusantara: Surabaya
Siti Makhmudah, 2019, Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagaman Remaja,
Guepedia
Sanafiah Faesal, 1989, Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Aplikasi, Raja
Grafindo Persada: Jakarta
Sukarelawati, 2019, Komunikasi Interpersonal Membentuk Sikap Remaja, IPB Press:
Bogor
Tommy Suprapto, 2009, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, Medpress :
Yogyakarta
Trinovianto G.R Hallatu, Studi Tentang Dampak terhadap Moralitas dan Karakter
Remaja, 2016, Vol 3 No 1, https://e.journal.unmus.ac.id/index.php/magistra/article
Usman El Qurtuby, QS. Al-Hajj 16 : 5, Cordoba : Bandung

76

Umi Hayati, Nilai-nilai Dakwah, Aktivitas Ibadah dan perilaku Sosial, 2017, Inject:
Interdisciplinary

Journal

Of

Communication,

Volumen

2,

No.2,

https://inject.iainsalatiga.ac.id/index.php/INJECT
https://accurate.id/marketing-manajemen/random-sampling

77

Lampiran 1
Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima
1. Bagaimana pandangan Bapak tentang perilaku remaja Desa Wora terhadap
Media Massa Elektronik (Handphone) ?
Pedoman Wawancara dengan Seketaris Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten
Bima
1. Bagaimana menurut Bapak efek media massa elektronik (handphone)
terhadap remaja dalam penggunaan handphone ?
Pedoman Wawancara Dengan Remaja Di Desa Wora
1. Bagaiamana menurut kamu terhadap perilaku remaja Desa Wora dalam
menggunakan Handphone ?
2. Apa dampak positif atau negatif yang kamu rasakan terhadap media massa
elektronik (Handphone) ?
3. Bagaimana pendapat kamu tentang perilaku remaja desa wora terhadap orang
tuanya ?
4. Efek seperti apa yang kamu rasakan terhadap penggunaan handphone ?
5. Bagaimana perilaku remaja terhadap ibadahnya ?
6. Bagaimana pandangan kamu tentang perilaku remaja Desa Wora ?
7. Bagaimana menurut kamu tentang perilaku remaja Desa Wora ?
8. Menurut kamu perilaku remaja Desa Wora bagaimana ?
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9. Bagaimana pandangan kamu tentang remaja terhadap kehidupan sosialnya ?
10. Bagaimana menurut kamu tentang remaja yang selalu sibuk dengan
handphonenya dan melupakan kegiatan yang lain ?
11. Efek seperti apa yang dirasakan remaja terhadap penggunaan handphone ?
12. Apa yang kamu rasakan jika kamu menggunakan handphone terlalu lama ?
13. Bagaimana menurut kamu tentang perilaku remaja terhadap penggunaan
handphone ?
14. Berapa jam kamu bermain Handphone dan apa saja yang kamu lakukan
dengan handphone kamu selama 24 ?
15. Apakah efek atau dampak dari handphone perilaku atau kepribadian remaja
bisa terbentuk atau ada faktor lain yang mempergaruhi perilaku remaja ?
16. Bagaimana pendapat kamu tentang remaja Desa Wora terhadap penggunaan
handphone ?
17. Bagaiamana menurut kamu tentang perilaku remaja Desa Wora terhadap
penggunaan handphone ?
Pedoman Wawancara Dengan Orang Tua Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten
Bima
1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang perkembangan media massa elektronik
(Handphone) terhadap remaja ?
2. Efek seperti apa yang di berikan handphone kepada anak ibu ?
3. Bagaimana menurut Bapak tentang pertumbuhan anak Bapak ?
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4. Kekhawatir seperti apa yang ibu khawatirkan terhadap anak ibu yang selalu
dengan handphonenya ?
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Lampiran 2
HASIL WAWANCARA NARASUMBER
Nama

: A Kadir H Tahami

Jabatan

: Kepala Desa Wora

Alamat

: Bima
Pertanyaan

Jawaban

Bagaiamana pandangan Bapak tentang Perilaku remaja Desa Wora terhadap
perilaku remaja Desa Wora terhadap Media Massa Elektronik (Handphone)
Media Massa Elektronik (Handphone) ?

sangat cenderung dan mereka sangat
antusias

terhadap

Media

Massa

Elektronik terutama Handphone yang
mempergaruhi sifat atau perilaku remaja.

Nama

: Aliasmi S.Pd

Jabatan : Seketaris Desa
Alamat : Bima
Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana menurut Bapak efek media Efek media massa elektronik sangatlah
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massa elektronik (handphone) terhadap besar efeknya kepadanya masyarakat
remaja dalam penggunaan handphone ?

khususnya remaja, sampai-sampai anakanak

kecanduan

akan

bermain

Handphone, karna di dalam Handphone
kebanyak film-film atau situs-situs yang
tidak baik untuk di tonton oleh anakanak di bawah umur, karena jika mereka
melihat itu kita tidak tahu anak-anak,
mungkin bisa saja mereka mempraktekan
karena mereka tidak tahu maksudnya dari
film yang mereka tonton. Ada kejadian di
desa wora anak di bawah umur 5-6 tahun
melakukan hubungan yang tidak pantas
dilakukan oleh anak-anak, seperti mereka
menontot film orang-orang luar atau
barat di Handphponenya. Karena kalau
anak-anak kita di kasih Handphone dan
terus di kasih nonton film-film, maka
anak tersebut anak bisa mempraktekan
apa

yang

mereka

lihat

di

Handphone

mereka

tersebut

layar
karena

mereka tidak tahu apa maksud dari film
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yang tonton
Tindakan seperti apa yang di berikan Tindakan yang kami lakukan untuk
desa

kepada

remaja

yang

sedang remaja yang sedang kcenduan media

kecanduan media massa elekrtonik ?

massa

elektronik

memberikan
tentang

mereka

bahayanya

yaitu

dengan

sering

nasihat

media

massa

elektronik dengan segala kemampuan
kami menasihati mereka dan kami juga
berkerja sama dengan tokoh agama
lainnya untuk menasihati mereka

Nama

: Remaja

Alamat : Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima
Pertanyaan

Jawaban

Bagaiamana menurut kamu terhadap Perilaku Remaja desa wora terhadap
perilaku

remaja

Desa

Wora

menggunakan Handphone ?

dalam media massa elektronik yang tidak baik,
mereka selalu mengutamakan Hpnya
daripada panggilan dari orang

tuanya,

mereka selalu bilang bentar lagi dan
bentar lagi, mereka selalu begitu, sampaisampai

orang

tua

mereka
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menyembunyikan Handphone mereka,
dan mereka marah-marah kepada orang
tua sampai mereka tidak mau bekerja
atau membantu orang tuanya, jika orang
tuanya memberikan Hpnya lagi mereka
akan bekerja lagi itu yang mereka
katakan kepada orang tuanya. Contohnya
ada kejadian di desa Nunggi, seorang
remaja yang tewas bunuh diri akibat
ayahnya

merusak

Hpnya,

setalah

kejadian itu ayahnya tersebut merasa
menyesal akibat perbuatannya itu, tapi
kalau di lihat seorang ayah wajib
memarahi anaknya yang tidak mau
bekerja apalagi anaknya tidak mau sama
sekali

mendengarkan

ucapan

orang

tuanya, dan kita sebagai anaknya juga
harus menuruti apa yang orang tua kita
selagi itu melakukan perbuatan baik,
supaya tidak terjadi sesuatu hal yang
buruk baik itu terhadap diri kita atau
orang tua kita. Dan kita sebagai anaknya
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tidak boleh durhaka kepada orang tua
kita, karena surga ada di telapa kakinya
Apa dampak positif atau negatif yang Akibat dampak negatif dari media massa
kamu rasakan terhadap media massa elektronik
elektronik (Handphone) ?

(Handphone),

hampir
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porsen rata-rata anak-anak atau remaja
desa wora mengikuti tren orang-orang
barat, baik dari tutur kata, dan cara
pergaulannya mengikuti orang luar atau
westernisasi, dan hanya sebagian anak
atau

remaja

yang

menggunakannya

dengan baik.
Bagaimana

pendapat

kamu

tentang Perilaku remaja baik itu kepada orang

perilaku remaja desa wora terhadap orang tua, ibadah maupun sosial sangat kurang
tuanya ?

bisa dikatakan begitu karna hampir
sebagian remaja di desa wora perilakunya
terhadap orang tua dan sebagiannya
sangat tidak baik akibatnya mereka selalu
berkata

kasar

dan

tidak

menuruti

perkataan dari orang tuanya, dan mereka
selalu membantah apa yang orang tuanya
bilang
Efek seperti apa yang kamu rasakan Efek handphone ini bisa membuat remaja
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terhadap penggunaan handphone ?

malas untuk belajar terutama sholat, jika
mereka

sudah

duduk

atau

bermain

dengan handphonenya mereka akan lupa
waktu, lupa untuk makan, belajar, sholat
dan akan melupakan kegiatan-kegiatan
yang

lain

karna

memperhatikan

mereka

handphone

hanya
mereka,

dalam 24 itu remaja menghabiskan waktu
10 jam hanya untuk bermain game dan
menonton fil-film yang mereka suka dan
waktu itu sudah banyak terbuang hanya
untuk kebutuhan yang tidak bermanfaat
Bagaimana perilaku remaja terhadap Perilaku remaja terhadap ibadah sangat
ibadahnya ?

diperhatikan karna dari sekian banyaknya
remaja di desa wora hanya 10% saja yang
selalu kemasjid dan sholat tepat waktu,
dan sebagiannya banyak mengundurkan
waktu

sholat

sehingga

mereka

ketinggalan waktu untuk sholat
Bagaimana pandangan kamu tentang Dari
perilaku remaja Desa Wora ?

80%

perilakunya

remaja
terhadap

di

desa

ibadah

wora
sangat

kurang, karna sebagian remaja banyak
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menghabiskan waktunya untuk bermain
dengan saja, dan mengulur-ngulur waktu
untuk beribadah kepada Allah
Bagaimana

menurut

kamu

perilaku remaja Desa Wora ?

tentang Perilaku remaja terhadap ibadah sangat
kurang, mereka selalu disibukkan dengan
kegiatan dunia, seperti banyak tidur,
bermain denga nya dan melakukan
kegiatan yang tidak berbaur agama
contohnya

lainnya

banyak

bermain

dengan sehingga dia lupa untuk sholat
dan melakukan kegiatan lainnya

Menurut kamu perilaku remaja Desa Banyak dari remaja paham tentang
Wora bagaimana ?

hukumnya untuk beribadah tapi dari
sekian banyaknya remaja desa wora
hanya 20% yang mau melakukan ibadah
tepat waktu dan ibadah sungguh dan
remaja lainnya banyak mengulurkan
waktu dan mereka udah tahu adzan sudah
berkomandan tapi mereka malah asikan
dengan nya, dan mereka bilang beribadah
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masih banyak waktunya santai saja
jangan terburu-buru, mereka tidak bahwa
kita hidup ini bukan hanya untuk bermain
saja tapi kita hidup untuk mengumpulkan
amal yang banyak untuk dipertanggung
jawabkan di hadapan Allah nanti
Bagaimana pandangan kamu tentang Banyak remaja yang mengerti tentang
remaja terhadap kehidupan sosialnya ?

kehidupan sosial tapi mereka tidak
menerapkan ilmu yang mereka dapat,
malah sebaliknya perilaku sosial remaja
desa wora sangat kurang sosialnya sama
masyarakat

sekitarnya,

karena

kebanyakan dari mereka memilih untuk
menyendiri dan tidak terlalu mau tahu
tentang

keadaan

disekitarnya,

dan

akibatnya mereka memilih untuk sibuk
dengan hanphone mereka sendiri.
Bagaimana menurut kamu tentang remaja Perilaku remaja dalam bermasyarakat
yang selalu sibuk dengan handphonenya sangat kurang, karna remaja seharusnya
dan melupakan kegiatan yang lain ?

ikut

bergabung

dalam

kegiatan

masyarakat, tapi remaja sekarang banyak
menghabiskan waktunya hanya untuk
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bermain game dan menonton film-film
yang mereka sukai, dan kebanyakan
remaja di desa wora suka dengan
menonton film-film luar seperti korea,
barat

dan

sampai-sampai

mereka

mengikuti warna kesukaan orang-orang
luar dan mengikuti fun, fashion, food
Efek seperti apa yang dirasakan remaja Efek handphone terhadap perilaku sosial
terhadap penggunaan handphone ?

remaja sangat kuat dan besar efeknya,
sehingga remaja pada umumnya banyak
melakukan kenakalan remaja seperti
kenakalan remaja narkoba, merokok dan
lainnya

Apa yang kamu rasakan jika kamu Efek penggunaan handphone banyak
menggunakan handphone terlalu lama ?

remaja yang kesehatannya kurang, akibat
mereka kekurangan istiharat, kekurangan
makanan bergizi, dan pergaulan mereka
semakin bebas mulai dari food, fashion
dan fun, mereka selalu mengikuti orangorang luar yang mengakibatkan perilaku
mereka ikut berubah

Bagaimana

menurut

kamu

tentang Akibat efek dari penggunaan handphone
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perilaku remaja terhadap penggunaan banyak
handphone ?

remaja

yang

mengalami

perubahan baik itu perilaku atau sikap,
pergaulan dan kenakalan remaja semakin
menjadi-jadi, karna efek dari itu sangat
kuat efeknya terhadap remaja, dan efek
dari penggunaan handphone ini banyak
memberikan dampak

negatif kepada

remaja, seperti contoh perilaku remaja A
berubah ketika dia memiliki handphone
dari perilakunya baik tapi setelah dia
memiliki handphone perilaku atau sikap
dan pergaulannya berubah drasti
Berapa jam kamu bermain Handphone Dalam

24

jam

dan apa saja yang kamu lakukan dengan menghabiskan
handphone kamu selama 24 ?

remaja

waktunya

banyak
dengan

handphone, sehingga kegiatan yang lain
banyak di tinggalkan seperti halnya
dengan beribadah, bersosial, mereka
jarang berkumpul atau bersosialisasi
dengan masyarakat sekitar, karna mereka
disibukkan

dengan

mereka,

yang

mengakibatkan mereka kurang bergaul
dengan

masyarakat

sekitarnya,

dan
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mengakibatkan banyak dari remaja yang
sikapnya terhadap orang tuanya kurang
baik, dan mereka selalu melontarkan
bahasa kotor kepada orang tuanya
Apakah

efek

atau

dampak

dari Dalam

sehari

itu

mereka

banyak

handphone perilaku atau kepribadian menghabiskan waktunya hanya untuk
remaja bisa terbentuk atau ada faktor lain bermain game dan menonton film yang
yang mempergaruhi perilaku remaja ?

mereka sukai, sehingga kepribadian dan
perilaku remaja mereka dapat dibentuk
oleh media massa elektronik tersebut,
karna hampir 24 jam mereka selalu
dengan nya, dan kepribadian itu bisa
tumbuh seiring berjalanya waktu jika
waktu kita banyak dihabiskan hanya
untuk bermain saja maka sikap atau
perilaku kita juga akan di bentuk dengan
media massa elektronik tersebut

Bagaimana

pendapat

kamu

tentang Perilaku mereka terhadap handphone

remaja Desa Wora terhadap penggunaan terlalu
handphone ?

menfokuskan

hanya

kepada

handphone saja, sampai-sampai pangilan
orang tuanya mereka abaikan, hampir
setiap

hari

mereka

hanya

dengan
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handphone saja, mulai dari bangun tidur
saja yang mereka lakukan pertama adalah
pegang handphone atau bermain dengan
handphone dulu baru melakukan kerja
yang lain, sehingga pekerjaan yang
akhiranya nanti terbengkalai tidak teratur
karna

yang mereka pikirkan hanya

handphone saja, sampai-sampai adabnya
juga kepada orang tuanya hilang karna
mereka mementingkan handphone saja
dan tidak perduli panggilan orang tuanya
Bagaiamana

menurut

kamu

tentang Mereka menggunakan handphone itu

perilaku remaja Desa Wora terhadap seakan-akan apa yang ditayangkan media
penggunaan handphone ?

masss elektronik itu mereka langsung
menerimanya tanpa mereka tabayyun
dulu atau berpikir dulu, dan mereka tidak
mau berpikir apakah yang ditayangkan
media massa elektronik ini ada dampak
positif dan dampak negatifnya, mereka
tidak memikirkan itu mereka langsung
menerima apa yang dikatakan oleh media
massa

elektronik

(handphone)

tanpa
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paksaan dari orang lain

Nama

: Orang Tua

Alamat : Bima
Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana tanggapan Bapak tentang Semakin

canggihnya

media

massa

perkembangan media massa elektronik elektronik ini, pergaulan atau kenakalan
(Handphone) terhadap remaja ?

remaja ataupun anak-anak mengalami
perubahan mulai dari perilakunya yang
pasif menjadi anak yang lebih aktif
terhadap

media

massa

elektronik,

terutama media massa elektronik Hp,
yang sangat mempergaruhi perilaku,
sikap

mereka

seperti

memberikan

perubahan terhadap remaja ataupun anakanak
Efek

seperti

apa

yang

handphone kepada anak ibu ?

di

berikan Akibat efek dari handphone anak saya
selalu membanggka apa yang saya
bilang, dan dia selalu menyendiri dalam
kamar terus, itu yang membuat saya
khawatir tentang kesehatannya, dan yang
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membuat saya marah kepada anak saya
dia sering bolos sekolah, dan temantemannya pada lapor kalau anak saya
bolos hanya untuk main game dan
banyak tidak mengikuti mata pelajaran,
dia pergi sekolah hanya untuk absen saja
setelah bolos lagi, itu yang membuat saya
marah dan malu karna perilaku anak saya
berubah

sejak

saya

membelikan

untuknya
Bagaimana

menurut

Bapak

tentang Remaja yang dalam proses pertumbuhan

pertumbuhan anak Bapak ?

untuk

menuju

kedewasaannya

akan

banyak rintangan dan masalah yang akan
dihadapinnya,

seperti

banyak

mendapatkan faktor baik itu faktor
internal

maupun

eksternal

dari

lingkungan sekitarnya
Kekhawatir

seperti

apa

yang

ibu Efek dari penggunaan handphone ini

khawatirkan terhadap anak ibu yang membuat kami sebagai orang tuanya
selalu dengan handphonenya ?

khawatir akan kesehatan tubuh anak
kami, lebih-lebih kesehatan matanya,
karna jika kita terlalu lama di depan
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handphone akan bisa menyebabkan mata
kita

sakit

atau

iritasi

dan

akan

menyebabkan mata jadi rabun, itu yang
mebuat saya khawatir terhadap kesehatan
anak saya, apalagi handphone ini bukan
hanya orang dewasa saja yang bisa
menggunakan handphone tapi anak-anak
dan remaja pun bisa menggunakan
handphone tersebut
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LEMBAR OBSERVASI
Nama

: Taja

Observasi

: Remaja

Materi Obeservasi

Nilai
1

2

3

Perilaku



Handphone



4



Pergaulan


Orang tua



Tetangga


Teman

Nama

: Uli

Observasi

: Remaja

Materi Obeservasi

Nilai
1

Perilaku

2

3

4


Pergaulan





Tetangga
Teman

5



Handphone

Orang tua

5
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Nama

: Purnawati

Observasi

: Remaja

Materi Obeservasi

Nilai
1

2

3

4



Perilaku



Handphone



Pergaulan


Orang tua



Tetangga


Teman

Nama

: Purnawati

Observasi

: Remaja

Materi Obeservasi

Nilai
1

Perilaku

2

3

5




Pergaulan




Tetangga
Teman

4



Handphone

Orang tua

5
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Nama

: Riyan

Observasi

: Remaja

Materi Obeservasi

Nilai
1

2

3

4


Perilaku



Handphone


Pergaulan
Orang tua
Tetangga
Teman

5
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LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1 Wawancara dengan Kepala Desa Wora

Gambar 2 Wawancara dengan Aliasmi Seketaris Desa
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Gambar 3 Wawancara dengan Purnawati remaja

Gamabar 6 Jini Remaja
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