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The purpose of the research is to know the youth attitude for the usefull ofhand
phone. The main problem of the research is how the yuoth attitude for the useful hand
phonewether it is positive or negative? Theresearch is descriptive characteristic. To
collect of data, the researcher used the questionaire of 34 items. The sample of thereseach
is 30 of the youth at Perumahan Beringin Surya Damai 30 people. The reseach analysis is
used to point out the category of the attitude of the youth for the useful of hand phone
wether positive or negative. The indicators of the the problem are the knowledge,
perception, believing, judgment, trusting, happy/unhappy, confident, warm, aggressive
and apatism. So, conclution is that the category of attitude of youth for the useful of hand
phoneis positive by hoping the better attitude for the future. This researcher has several
difficulties such as it is hard to findthe youth in the afternoon or night, because they have
many social activities. The deep implication of theresearch is that the youth would be a
better use of hand phone not underestimate to the system itself and not break the low.
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ABSTRAK
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NIM : 0905113844

Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakahsikap remaja terhadap pemanfaatan
Handphone.Masalah penelitian adalah: apakah sikap remaja terhadap pemanfataan
handphone positif atau negatif? Penelitian ini bersifat deskriptif. Alat pengumpul datanya
adalah berupa angket dengan 36 item. valid sebanyak 34 item, Sampel penelitian ini adalah
remaja yang tinggal di perumahan Beringin Surya Damai dengan jumlah 30 orang.
Indikator yang dipakai dalam penelitian adalah; pengetahuan, pandangan, keyakinan,
pendapat, kepercayaan, rasa senang/tidak senang, sikap ramah, sikap hangat, sikap agresif
dan sikap apatis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap remaja terhadap pemanfaatan
berada pada kategori positif. Diharapkan pada masa yang akan datang dapat ditingkatkan
lagi pada sikap yang lebih baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian seperti
adanya sebagian remaja yang susah ditemui pada saat sore hari atau malam hari, dengan
berbagai kesibukan sosialnya.Implikasi praktis yang mendalam pada penelitian ini adalah
agar remaja tersebut lebih memanfaatkan penggunaan handphone dengan sebaik mungkin
dan tidak menyalahgunakan peraturan yang sudah ditetapkan, dan tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan.

PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa seorang anak berada dalam masa ingin mengetahui atau
mempelajari apapun yang belum diketahuinya dalam segala hal. Perubahan teknologi
semakin pesat, banyak remaja menyukai bermain dengan teknologi baru seperti
playstation, game online, handphone, table ataupun ipad, hal ini memiliki sisi positif dan
negatif terhadap perkembangan anak remaja tersebut.

Salah satu yang akan dijadikan bahan penelitian ini adalah Handphone. Sekarang
ini, penggunaan handphone sudah menjadi suatu kebutuhan. Dilihat dari banyaknya
pengguna handphone dari setiap kalangan, baik usia orang tua, dewasa, remaja bahkan
sampai anak anak yang dapat dikategorikan belum layak menggunakan media
komunikasi tersebut. Aspek yang akan diteliti adalah sikap remaja terhadap pemanfaatan
handphone.

Pada saat ini, banyak anak remaja yang menggunakan barang elektronik yang
sudah canggih. Salah satunya adalah Handphone (HP) yang sering digunakan untuk alat
berkomunikasi.Handphone umumnya digunakan untuk berkomunikasi, akan tetapi pada
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saat ini anak remaja sering menyalah gunakannya, yaitu untuk melihat hal-hal yang tidak
baik.Meskipun pada saat ini belum ada pembuktian secara akademis, bahwa maraknya
peristiwa penyimpangan seksual dan pernikahan dini saat ini adalah didorong oleh
penyalah gunaan teknologi seperti adanya situs porno di Handphone milik mereka.
Perilaku remajasekarang ini semakin menjadi-jadi. Tak sedikit dari mereka yang
ketahuan menyimpan video dan foto-foto yang tidak senonoh di Handphone
mereka.Belum lagi, Handphone juga sering digunakan untuk tukar menukar jawaban
ujian. Mereka sering membawa Handphone saat ujian, dengan mudahnya mereka bisa
tukar menukar jawaban ujian melalui pesan singkat.

Dilihat dari perkembangannya, remaja dapat  mengoperasikan Handphone
tersebut, mereka sudah bisa mendownload gambar, musik, atau video. Sudah tidak asing
lagi di mata Orang tua, kalaupun Orang tua tahu apa yang sedang mereka lakukan dengan
handphone tersebut, maka ketenangan yang akan didapat. Hal yang mengkhawatirkan
bagi Orangtua adalah jika tidak tahu apa yang sedang dilakukan sang anak, mereka
mungkin saja mendownload hal-hal yang menurut kita tidak wajar dan tidak sopan, itu
dapat mempengaruhi pikiran mereka dengan barang yang modern ini.

Selain mempengaruhi pikirannya, handphone juga dapat merubah perilaku si
pemakainya apalagi yang masih berusia labil seperti usia remaja. Perilaku atau kegiatan
individu menyangkut hal-hal yang dia sadari dan juga yang dia tidak sadari. Menurut
konsep Psikoanalisis Sigmund Freud (2005.41-42) menyatakan sebagian besar dari
kehidupan individu terdiri atas bagian yang tidak disadari (ketidaksadaran),  hanya
sebagian kecil saja yang dapat disadari oleh individu. Ada sebuah perumpamaan bahwa
kehidupan individu itu seperti sebuah gunung  es yang melayang layang di permukaan air
laut. Sebagian besar dari gunung es itu berada di perumukaan air, hanya sedikit bagian
dari gunung es itu yang tersembul diatas permukaan air. Bagian yang tersembul itu yang
diumpamakan sebagai kesadaran atau hal–hal yang dapat disadari, bagian yang
tenggelam diumpamakansebagai ketidaksadaran atau hal–hal yang tidak disadari.
Berdasarkan perumpamaan tersebut, jika dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti
sudah jelas tergambarkan. Remaja sekarang terkadang terlihat lebih sibuk dengan
Handphone keluaran canggih yang mereka miliki tanpa mereka sadari, mereka telah
menutup akses terhadap pergaulan yang ada disekitarnya, jadi terlihat lebih cuek oleh
orang–orang sekitar kehidupannya, bahkan terhadap orang tuanya sendiri.

Perubahan sikap pada diri seseorang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan,
karena ada kecendrungan sikap-sikap untuk bertahan. Slameto (2003.191-192)
mengungkapkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap tersebut, antara lain:

1) Adanya dukungan dari lingkungan terhadap sikap yang bersangkutan.
2) Adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang.
3) Bekerjanya asas selektivitas.
4) Bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan.
5) Adanya kecendrungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data yang

bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada.
6) Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk mempertahankan

pendapat-pendapatnya sendiri.
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Dalam salah satu bukunya Azwar (2005:12) mengatakan bahwa sikap adalah
kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu
penghayatan terhadap objek tersebut.Dengan melihat adanya suatu kesatuan dan
hubungan atau keseimbangan dari sikap dan tingkah laku, maka harus melihat sikap
sebagai suatu system atau interelasi antar komponen-komponen sikap, Allport (2011)
menyatakan bahwa sikap memiliki tiga komponen, antara lain kognisi, afeksi dan
konasi.Sikap memiliki ciri-ciri yang mendasar.Seperti yang dikatakan oleh Ahmadi
(2009) bahwa sikap memiliki 5 ciri, yaitu dipelajari, memiliki kestabilan, bersifat
personal societal significance, berisi kognitif dan afektif, dan bersifat
approach.Sunarto (2003:2) mengemukakan remaja dalam istilah asing seperti
puberteit, adolescentia, dan youth.Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan
pubertas atau remaja. Istilah puberty(Inggris) atau puberteit (Belanda) berasal dari
bahasa Latin: Pubertas yang berarti usia kedewasaan (The age of manhood ).Istilah
ini berkaitan dengan istilah lainnya pubescere yang berarti masa pertumbuhan rambut
di daerah tulang”pusic” (di wilayah kemaluan).Penggunaan istilah ini lebih terbatas
dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual.Pubescere
dan Puberty sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau
dari aspek biologisnya.Perkembangan kehidupan sosial remaja juga ditandai dengan
gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupan mereka.Berbeda
dengan masa anak-anak, hubungan teman sebaya remaja lebih didasarkan pada
hubungan persahabatan yang mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan
remaja.Pengaruh teman sebaya memberikan fungsi-fungsi sosial dan psikologis yang
penting bagi remaja.

Hubungan yang positif  dengan teman sebaya diasosiasikan dengan penyesuaian
sosial yang positif. Desmita (2009:220-222) menyebutkan  fungsi-fungsi positif dari
teman sebaya yaitu :

1) Mengontrol impuls-impuls negatif. Melalui interaksi dengan teman sebaya, remaja
belajar bagaimana memecahkan pertentangan-pertentangan dengan cara-cara yang
lain selain dengan tindakan langsung.

2) Memperoleh dorongan emosional dan sosial menjadi lebih independen. Teman-
teman dan kelompok sebaya memerikan dorongan bagi remaja untuk mengambil
peran dan tanggung jawab mereka

3) Meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan
penalaran, dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dengan cara-cara
yang lebih matang.

4) Mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis kelamin.
Sikap-sikap seksual dan tingkah laku peran jenis kelamin terutama dibentuk melalui
interaksi dengan teman sebaya.

5) Memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Dalam kelompok teman sebaya,
remaja mencoba mengambil keputusan atas diri mereka sendiri.

6) Meningkatkan harga diri. Menjadi orang yang disukai oleh sejumlah besar teman-
teman sebayanya membuat remaja merasa enak atau senang tentang dirinya.

Jika dilihat dari komponen kognisi, sikap remaja terhadap pemanfaatan
handphone seperti membangun komunitas sosial, mendengarkan dan menerima
kritik, menambah pengetahuan dan wawasan, serta berbagi informasi dengan
orang-orang disekitarnya.Dari komponen Afeksi, sikap remaja terhadap
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pemanfaatan handphone seperti menggunakan handphone kapan dan dimana saja
setiap waktu, remaja juga selalu mengikuti perkembangan model handphone
terbaru, dan mengekspresikan otensititas dirinya.Sedangkan dari komponen Konasi,
sikap remaja terhadap pemanfaatan handphone berupa selalu meletakkan
handphone disamping mereka walaupun sedang tidur bahkan hingga mengalami
kesulitan tidur dikarenakan sibuk mengutak-atik handphone yang dimilikinya.

Dengan adanya handphone sekarang, lebih banyak berdampak negatifnya
dibanding positifnya yang berimplikasi terhadap sikap dan perlaku remaja. Dampak
positif dari penggunaan handphone diantaranya selain sebagai alat komunikasi,
fungsi handphone juga untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi
informasi, menambah teman dan mempererat silaturahmi. Tapi kini remaja
menyalahgunakannya, remaja lebih sibuk mengurusi handponenya dibandingkan
sibuk mengurusi tugas sekolahnya. Disini peran orang tua dan peran remaja sendiri
yang sangat membantu dalam mencegah penyalahgunaan handphone.

METODEPENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk
mengetahui sikap remaja terhadap pemanfaatan handphone di Perumahan Beringin Surya
Damai Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini
menggunakan angket, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Selanjutnya untuk
memperkuat dan mengecek validitas data hasil angket tersebut maka dapat dilengkapi
dengan observasi atau wawancara kepada responden yang telah memberikan angket
tersebut, atau orang lain yang memahami terhadap masalah yang diteliti. Adapun teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Angket
adalah cara pengumpulan data secara tidak langsung..Angket ini bertujuan untuk
memperoleh data mengenai sikap remaja terhadap pemanfaatan handphone. Semua
pernyataan dalam angket atau kuesioner tersebut disajikan dalam bentuk skala likert yang
disesuaikan dengan pertanyaan dan ditambah dengan pertanyaan tertutup

POPULASI DAN SAMPEL
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Dalam penelitian ini yang dijadikan

populasi adalah Remaja yang memiliki Handphone di Di Perumahan Beringin Surya
Damai Kecamatan Labuh Baru Barat Pekanbaru yang berjumlah 30 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.Sampel dalam penelitian
ini adalah 30 orang.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penyajian dan analisa data diketahui sikap remaja terhadap
pemanfaatan handphone (studi kasus pada remaja di perumahan Beringin Surya Damai
Kecamatan Labuh Baru Barat Pekanbaru) tergolong positif seperti dikemukakan oleh
sebesar 53,32% responden.

Dilihat dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sikap remaja
dalam memanfaatkan handphone masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu
sosialisasi mereka akan hubungan dengan keadaan sekelilingnya, baik orang
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tua,temansepermainan maupun lingkungan sekitar. Kontrol dari Orang tua juga
dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan melalui handphone.
Handphone umumnya digunakan untuk berkomunikasi, akan tetapi pada saat ini anak
remaja sering menyalah gunakannya, yaitu untuk melihat hal-hal yang tidak baik.
Meskipun pada saat ini belum ada pembuktian secara akademis, bahwa maraknya
peristiwa penyimpangan seksual dan pernikahan dini saat ini adalah didorong oleh
penyalah gunaan teknologi seperti adanya situs porno di Handphone milik mereka.

Pada masa sekarang, banyak sekali situs porno yang beredar dalam lingkungan
pelajar. Mereka bisa dengan mudah mendapatkannya. Tentunya hal itu sangat merusak
moral mereka sebagai generasi penerus bangsa ini. Rancangan Undang Undang (RUU)
agar pelajar tidak diperbolehkan membawa Handphone saat kegiatan pembelajaran
diperbincangkan dimana-mana.

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penyajian dan analisa data diketahui sikap remaja terhadap

pemanfaatan handphone (studi kasus pada remaja di perumahan Beringin Surya Damai
Kecamatan Labuh Baru Barat Pekanbaru) tergolong positif seperti dikemukakan oleh
sebesar 53,32% responden.

Dilihat dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sikap remaja
dalam memanfaatkan handphone masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu
sosialisasi mereka akan hubungan dengan keadaan sekelilingnya, baik orang tua,teman
sepermainan maupun lingkungan sekitar. Kontrol dari Orang tua juga dibutuhkan untuk
mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan melalui handphone. Handphone
umumnya digunakan untuk berkomunikasi, akan tetapi pada saat ini anak remaja sering
menyalah gunakannya, yaitu untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Meskipun pada saat
ini belum ada pembuktian secara akademis, bahwa maraknya peristiwa penyimpangan
seksual dan pernikahan dini saat ini adalah didorong oleh penyalah gunaan teknologi
seperti adanya situs porno di Handphone milik mereka.

Pada masa sekarang, banyak sekali situs porno yang beredar dalam lingkungan
pelajar. Mereka bisa dengan mudah mendapatkannya. Tentunya hal itu sangat merusak
moral mereka sebagai generasi penerus bangsa ini. Rancangan Undang Undang (RUU)
agar pelajar tidak diperbolehkan membawa Handphone saat kegiatan pembelajaran
diperbincangkan dimana-mana.

Usia remaja merupakan titik berubah-ubahnya sikap seseorang. Mereka masih
mencari jati diri mereka masing-masing di usia remaja. Perubahan sikap tersebut pun
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu pula menurut pendapat Slameto (2003:19-192)
bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap, antara lain:

1) Adanya dukungan dari lingkungan terhadap sikap yang bersangkutan.
2) Adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang.
3) Bekerjanya asas selektivitas.
4) Bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan.
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5) Adanya kecendrungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data
yang bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada.

6) Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk
mempertahankan pendapat-pendapatnya sendiri

KESIMPULANDANSARAN
Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah disajikan terdahulu, maka berikut

ini dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian, yakni:
1. Secara rinci sikap remaja terhadap pemanfaatan handphone cenderung positif, artinya

pemanfaatan handphone sudah baik, walaupun ada sebagian remaja yang memiliki sikap
negatif.

2. Sikap remaja terhadap pemanfaatan handphone dilihat dari indikator kognisi cenderung
positif, dapat dilihat dari hasil persentase kategori tertinggi dapat dilihat pada kategori
Setuju. Artinya adalah sebagian besar remaja menyatakan setuju akan kemampuan yang
mereka miliki untuk dapat menyesuaikan dengan pemanfaatan handphone mereka dan
juga remaja memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan sosialnya dengan
memanfaaatkan handphone

3. Sikap remaja terhadap pemanfaatan handphone dilihat dari indikator afeksi cenderung
negatif , dapat dilihat pada kategori kurang setuju berada pada persentase tertinggi.
Artinya adalah sebagian besar remaja menyatakan diri mereka kurang setuju untuk lebih
intim menyikapi handphone yang mereka miliki, mereka menganggap handphone
hanyalah sebuah alat komunikasi yang tidak mampu mewakili setiap kegiatan yang
ingin mereka lakukan.
Sikap remaja terhadap pemanfaatan handphone dilihat dari indikator konasi cenderung
positif, dibuktikan dengan tingginya persentase kurang setuju dari remaja yang artinya
bahwa remaja yang tinggal di perumahan Beringin Surya Damai tidak menggantungkan
kehidupannya kepada handphone seperti halnya remaja-remaja lain. Mereka tidak larut
dalam meruahnya aplikasi handphone yang dapat membuat mereka kehilangan kendali.
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