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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini teknologi merupakan alat pemenuhan kebutuhan

yang tidak dapat dipisahkan dari  kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang

berkembang sangat pesat ditandai dengan munculnya berbagai macam teknologi

elektronik yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi gaya

hidup manusia. Hal yang paling terasa adalah penggunaan teknologi seperti alat

komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang sering digunakan adalah telepon seluler.

Telepon seluler merupakan alat komunikasi yang awalnya berfungsi hanya sebatas

telepon dan sms saja. Namun, seiring dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas

maka sebagian besar orang atau masyarakat membutuhkan telepon seluler yang

memiliki fungsi lebih canggih. Maka diciptakanlah Smartphone atau ponsel pintar

sebagai jawaban atas beragamnya kebutuhan manusia.

Smartphone atau ponsel pintar memiliki fitur-fitur yang penggunaannya bisa

dinikmati oleh siapa saja, baik untuk kalangan orang tua, dewasa, remaja hingga

anak-anak. Fitur-fitur yang disediakan dalam smartphone biasanya berupa media

komunikasi seperti Whats App, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram

Massanger, Line, Blacberry Massanger dan lain sebagainya serta media hiburan

berupa game yang diunduh baik game online maupun offline. Oleh karena harganya

yang terjangkau maka tidak mengherankan bila saat ini smartphone bukanlah benda

asing yang dapat dimiliki oleh siapapun.
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Munculnya smartphone yang memiliki berbagai fungsi dengan harga yang

makin terjangkau membuat banyak orang mampu memilikinya. Bagi kalangan remaja

Smartphone bukanlah barang baru lagi, akan tetapi sudah menjadi bagian dari

kehidupan mereka. Bahkan keluarga tertentu, khususnya kalangan keluarga

menengah ke atas, smartphone telah dimiliki oleh anak sekolah mulai dari SD, SMP

maupun SMA termasuk yang masih anak balita sekalipun. Berdasarkan hasil survey

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2007 penetrasi

pengguna internet secara total di Indonesia sebesar 143,26 juta jiwa atau sebesar

54,68% dari total populasi 262 juta orang. Berdasarkan kota/kabupaten terkonsentrasi

di area urban sebesar 72,41%, rural urban sebesar 49,49% dan rural sebesar 48,25%.1

Selain itu, berdasarkan hasil survey pada tanggal 18 Februari 2014 tepatnya

dalam acara seminar “Sehari Internasional Penggunaan Media Digital Dikalangan

Anak dan Remaja di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Litbang SDM

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang dipimpin oleh Basuki Yusuf

Iskandar dan bekerjasama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF)

menyebutkan bahwa setidaknya 30 juta anak-anak remaja di Indonesia merupakan

pengguna internet. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 21% menggunakan

smartphone dan 4% menggunakan tablet untuk mengakses internet.2 Oleh karena hal

1 https://dailysocial.id/post/apjii-survei-internet-indonesia-2017, di akses pada tanggal 30 Mei
2018 pukul 10.32

2 https://www.siaranpers.go.id.2014, diakses 30 Mei  2018 pukul 11.00
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tersebut maka tidak mengherankan apabila pengguna internet di Indonesia saat ini

mencapai kurang lebih 139 juta jiwa atau sebesar 54,5% dari total penduduk.3

Bagi kalangan remaja teknologi smartphone dan internet telah menjadi

multifungsi. Berdasarkan hasil survei SuperAwesome asal Inggris menyebutkan

bahwa sebanyak 8% anak-anak telah memiliki smartphone dan sebanyak 20% anak-

anak usia 6-14 tahun di Asia Tenggara termasuk Indonesia gemar bermain

smartphone daripada memainkan permaianan tradisional.4 Namun di sisi lain

kehadiran smartphone tentu saja memberikan dua dampak yaitu dampak positif dan

negatif. Dampak positifnya adalah smartphone dapat digunakan untuk mengakses

segala informasi yang ada di dunia serta mempemudah pekerjaan yang hendak

dilakukan misalnya pekerjaan kantor (mengirim sesuatu melalui e-mail lewat

smartphone) dan meringankan tugas sekolah bagi kalangan pelajar.

Dampak negatif dari penggunaan smartphone dapat dilihat dari fungsinya

yang mampu mengakses informasi apa saja dan tanpa filter dari pengguna sehingga

memungkinkan mengakses informasi seperti video-video berbau pornografi dan lain

sebagainya. Hal ini, berdasarkan fenomena yang kerap terjadi, dimana beberapa

remaja yang memiliki smartphone memanfaatkan teknologi internetnya dengan

membuka situs-situs porno dan hal tersebut menjadi perilaku yang menyimpang.

Selain itu, penggunaan smartphone membuat remaja kecanduan dengan smartphone

3 Nur Laela Kusuma Handayani, “Kontrol Sosial Orangtua Terhadap Penggunaan Smartphone
Pada Remaja (Studi Kasus Pada Keluarga Pedagang di Desa Petarukan Kabupaten Pemalang”  (Skripsi
Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Tangerang, 2016), h. 2

4 Indra Zakaria, Miris 20% Anak di Asia Tenggara Lebih Doyan Main Smartphone.
https://www.techno.id/tech-news/miris-20-persen-anak-di-asia-tenggara-lebih-doyan-main-
smartphone-160114h.html.
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yang dimilikinya misalnya konsentrasi dalam pelajaran berkurang disebabkan

waktunya dihabiskan buat memainkan smartphone.

Mengapa remaja ? Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa

peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini remaja lebih rentan

cenderung menyukai hal-hal yang baru dan senang mencoba sesuatu yang baru.

Dalam peningkatannya menuju masa dewasa, penggunaan smartphone yang

multifungsi dapat digunakan oleh remaja dalam hal positif bahkan negatif. Hal ini

akibat dari kemudahan mengakses berbagai informasi melalui fitur internet yang

disediakan oleh smartphone dan tergantung bagaimana mereka memafaatkan

smartphone tersebut. Bagi anak muda/remaja yang menyenangi teknologi,

smartphone sudah menjadi perwujudan dari gaya hidup mereka. Penggunaan

teknologi smartphone secara langsung akan membentuk perilaku seorang remaja.

Orang tua sebagai orang yang paling dekat berperan dalam proses tumbuh

kembang anak seharusnya melakukan antisipasi guna mencegah adiksi atau

kecanduan smartphone bagi generasi muda. Selain itu, penggunaan smartphone yang

berlebihan akan membuat remaja kurang konsentrasi dengan pelajarannya karena

segala perhatiannya terfokus pada smartphonen-nya saja. Orang tua harus paham dan

mengerti akan fungsi penggunaan smartphone sehingga mampu mengontrol dan

mengetahui apa saja yang diakses oleh remaja. Tapi kenyataan yang terjadi adalah

banyak orang tua yang kurang paham dengan fungsi smartphone itu sendiri.

Kelurahan Langgara Laut Kecamatan Wawonii Barat merupakan salah satu

daerah di Konawe Kepulauan yang telah mendapatkan jaringan pada tahun 2005.
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Jaringan yang dimaksud disini adalah jaringan telepon (sinyal handphone). Hal ini

berdasarkan pernyataan dari sekretaris kelurahan yang menyatakan bahwa jaringan

telepon di kelurahan Langara Laut mulai disambung sekitar tahun 2005.5 Pada saat itu

alat komunikasi seperti handphone mulai lancar digunakan. Namun seiring dengan

berkembangnya kebutuhan akan kecangihan alat komunikasi maka beberapa tahun

kemudian masuklah pemancar yang digunakan sebagai akses internet sekitar tahun

2014. Dari sekitar tujuh kecamatan yang dimasukkan jaringan telepon hanya di

kecamatan Wawonii Barat tepatnya di kelurahan Langara Laut yang akses internetnya

lancar. Tentu saja hal ini sangat membantu, karena masyarakat dapat menggunakan

akses tersebut untuk mendapatkan informasi dari luar daerahnya tersebut.

Namun disadari atau tidak, selain memberikan kemudahan, kenyataanya akses

jaringan internet ini memberikan dampak negatif. Hal ini terutama bagi para remaja

yang berada di daerah tersebut. Berdasarkan hasil observasi penulis sebelum jaringan

internet dipasang di kelurahan Langara Laut, interaksi sosial remaja terhadap orang

tua, masyarakat dan teman-temanya menjadi pemandangan yang sangat indah untuk

disaksikan. Remaja  yang riang gembira bermain bersama teman-temannya, remaja

yang selalu menyapa ketika bertemu dengan orang-orang di sekitarnya telah jarang

disaksikan.

Perilaku yang baik ini kemudian bergeser dengan kehadiran sebuah alat

komunikasi yang dilengkapi dengan kecanggihan internet yakni smartphone. Remaja

5 Wawancara dengan Ibu Misdar salah satu pegawai kelurahan di Langara Laut Kecamatan
Wawonii Barat, tanggal 12 April 2018 pukul 16.00 WIB.
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cenderung asyik sendiri dengan dunia maya yang mereka miliki. Pemandangan

remaja yang duduk berbaur dengan masyarakat untuk sekedar menyapa atau duduk

santai perlahan mulai sulit untuk ditemukan. Remaja yang bermain bersama di

lapangan terbuka dan menikmati suasana bermain yang terjadi secara alami sudah

menurun frekuensinya. Remaja pengguna smartphone banyak yang terlalu  asyik

bermain smartphone untuk mengakses internet (jejaring sosial) sampai lupa waktu

dan kewajiban yang harus dikerjakan terkhusus bagi seorang yang masih berstatus

pelajar akibat keseringan mengakses internet.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa orang tua yang sempat

peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa setelah anaknya diberikan smartphone

mereka hanya menghabiskan waktunya hanya untuk bermain smartphone, pekerjaan

rumah pun tak diselesaikan dengan baik. 6 Pendapat ibu tersebut dipertegas lagi

dengan pernyataan informan kedua yang mengatakan bahwa remaja diberikan

smartphone dengan tujuan agar motivasi belajarnya tinggi, namun kenyataannya

smartphone hanya digunakan untuk bermain game seharian.7

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa anak remaja yang

mampu memanfaatkan smartphone secara positif. Mereka menggunakan smartphone

tidak lain untuk keperluan tugas dan komunikasi positif dengan kerabat dan teman-

temannya. Bahkan ada yang menggunakan smartphone untuk kegiatan ekonomi.

6 Wawancara dengan Ibu Husna Selaku orang tua yang anaknya pengguna smartphone di
Kelurahan Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat, tanggal 14 April pukul 10.30 WIB

7 Wawancara dengan Ibu Tati Selaku orang tua yang anaknya pengguna smartphone di
Kelurahan Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat, tanggal 14 April pukul 11.00 WIB
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Berdasarkan hasil wawancara singkat di atas tentu saja hal ini terkait dengan peran

orang tua untuk senantiasa mengawasi anaknya ketika menggunakan

smartphone.Selain itu kurangnya pengawasan dari orang tua membuat remaja

cenderung membuka hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat dan pada akhirnya

menjadikan pergaulan bebas bagi mereka.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk

mengangkat judul “Peran Bimbingan Orang Tua Terhadap Penggunaan

Smartphone Bagi Anak Remaja di Kelurahan Langgara Laut Kecamatan Wawonii

Barat Kabupaten Konawe Kepulauan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengunaan smartphone oleh remaja di Kelurahan Langgara Laut

Kecamatan Wawonii Barat?

2. Bagaimana pandangan orangtua terhadap penggunaan smartphone pada remaja

di Kelurahan Langgara Laut Kecamatan Wawonii Barat?

3. Bagaimana keterlibatan orang tua terhadap penggunaan smartphone pada remaja

di Kelurahan Langgara Laut Kecamatan Wawonii Barat?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan smartphone oleh remaja di Kelurahan Langgara

Laut Kecamatan Wawonii Barat.
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2. Untuk mengetahui pandangan orangtua terhadap penggunaan smartphone pada

remaja di Kelurahan Langgara Laut Kecamatan Wawonii Barat.

3. Untuk mengetahui keterlibatan orang tua terhadap penggunaan smartphone pada

remaja di Kelurahan Langgara Laut Kecamatan Wawonii Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu bagi keluarga mengenai pentingnya

peran keluarga dalam hal ini orang tua dalam penggunaan smartphone pada remaja.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan referrensi bagi penelitian lainnya yang relevan

dengan judul penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran dari pembaca,

maka penulis memberikan pengertian mengenai judul proposal ini yaitu sebagai

berikut:

1. Peranan Orang Tua

Peranan orang tua yang dimaksud adalah hak dan kewajiban ayah dan ibu

yang harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sebagai keluarga di

dalam masyarakat dalam mendidik anak-anaknya untuk mencapai kedewasaan.

Peranan yang dimaksud adalah arahan dan juga bimbingan orang tua terhadap

penggunaan smartphone pada remaja.
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2. Orang tua

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

pasal 1 (4) menyebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau

ayah dan/atau ibu tiri, atau ayahdan/atau ibu angkat.8 Sedangkan pengertian orang

tua itu sendiri adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang secara

sadar mendidik anak-anaknya untuk mencapai kedewasaan.

Orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua biologis

remaja pengguna smartphone yang tinggal di Kelurahan Langara Laut Kecamatan

Wawonii Barat.

3. Smartphone

Menurut Backer smartphone adalah telepon yang menyatukan kemampuan-

kemampuan terdepan. Kemampuan yang dimaksud adalah bentuk kemampuan dari

Wireless Mobile Device (WMD) yang dapat berfungsi seperti sebuah computer

dengan menawarkan fitur-fitur seperti personal digital assistant (PDA), akses

internet, email dan Global Positioning System (GPS).9

Smartphone yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hp yang memiliki

berbagai aplikasi internet seperti, facebook, twitter, whats app, youtube, e-mail dan

aplikasi yang lainnya seperti berbagai jenis game yang bisa diunduh.

8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
https://www.gramedia.com, diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 13.40

9Elisa Backer “Using Smartphone and Facebook in A Major Assesment: The Student
Experience, E-Journal Australia University Of Balarrat, 2010, h. 29
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4. Remaja

Remaja menurut Wibowo dan Sarkowo menyatakan bahwa remaja merupakan

peralihan antara kanak-kanak dengan dewasa, dengan kisaran usia 12-18 tahun.10

Remaja dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 13-15 tahun dan tinggal di

Kelurahan Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat.

10 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 206


