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DAMPAK PENGGUNAAN PONSEL PADA KALANGAN REMAJA 

SMA NEGERI 6 SENGGARANG KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA 

( HERLINA ) 

ABSTRAK 

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini dengan hadirnya ponsel 

ditengah-tengah  remaja  memunculkan berbagai dampak seperti adanya interaksi 

sosial yang asosiatif  yang terdiri dari akomodasi  seperti penyalahgunaan ponsel 

yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sindiran bahkan perkelahian 

didunia maya. Asimilasi dan akulturasi seperti munculnya kebudayaan baru pada 

remaja pengguna ponsel android seperti remaja pengguna android walaupun duduk 

berdampingan namun tidak terjadi interaksi secara langsung serta remaja malas 

membaca buku karena apa yang mereka ketahui bisa didapatkan melalui android.  

Dan interaksi disosiatif yang terdiri dari persaingan antara remaja pengguna ponsel 

yang tujuannya mempunyai ponsel agar kelihatan mewah, lebih berkualitas, agar 

lebih bergengsi, agar tidak kalah saing dengan teman yang lain dan tidak ketinggalan 

zaman.  Pertikaian (konflik) yang terjadi antara remaja pengguna ponsel yaitu seperti 

pertikaian dimedia sosal, teman salah sangka, teman saling adu domba, ponsel dicuri 

teman bermain dan konflik dengan pacar. 

Kata Kunci : Dampak, Penggunaan, Ponsel 

 

Pendahuluan 

Saat ini, ponsel bukanlah barang istimewa dalam kehidupan kita sehari- hari. 

Warga masyarakat mulai dari para pengusaha, pegawai, pedagang, bahkan anak- anak 

sekolah dari tingkat SLTA sampai dengan SD sudah mengenal dan menggunakan 

ponsel dengan berbagai merek. Bermacam- macam merek handphone tersedia mulai 

dari meerk yang sudah terkenal seperti: Nokia, Motorola, Sony erricson, Samsung  

blackberry dan sampai dengan ponsel produksi China yang sekarang ini banyak 

dipasaran dan ditawarkan dengan harga yang terjangkau murah. 

 Seiring berjalannya waktu ponsel bisa dimiliki oleh semua kalangan. Baik 

yang sangat membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan, dari segi harga 

ponsel di pasaran sekarang juga sudah terjangkau dan bisa di miliki siapapun. Karena 

pada saat sekarang ini sudah banyak ponsel yang sudah di lengkapi dengan beberapa 

fitur yang membuat ponsel memiliki beberapa fungsi selain menelepon atau saling 

berkirim pesan singkat. ponsel kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. 

Namun, juga di jadikan sebagai gaya hidup bagi penggunanya, penampilan, trend, 

dan sebagainya sesuai dengan tujuan penggunanya.  
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Dampak negatif  dari benda kecil tersebut sudah mampu menghilangkan cara 

berkomunikasi yang baik antara individu satu dengan yang lainnya. Remaja lebih 

suka berbicara via SMS atau telepon untuk bersilahturami dengan alasan 

menggunakan ponsel lebih mudah dibandingkan harus mengeluarkan biaya untuk 

bertemu keluarga, saudara atau teman yang berjauhan. 

Penggunaan ponsel yang semakin berkembang di kalangan remaja sekarang 

ini, menimbulkan berbagai macam sikap dan perilaku di kalangan remaja  itu sendiri. 

Remaja  lebih memilih untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka yang berada 

di dalam satu komunitas pengguna ponsel daripada melakukan interaksi dengan 

teman yang ada disebelah mereka sendiri. Sehingga ada beberapa kalangan 

berpendapat bahwa pengguna ponsel ini bisa menjadikan teman yang jauh menjadi 

dekat dan teman yang dekat menjadi jauh. Begitulah bagaimana teknologi ponsel 

diciptakan dengan tujuan mempermudah komunikasi jarak jauh, namun pada zaman 

sekarang ini malah banyak yang menyalahgunakannya. 

Remaja zaman sekarang memang sudah tidak bisa lepas lagi dengan yang 

namanya ponsel. Pada dasarnya memang banyak manfaat yang dapat diperoleh dari 

ponsel, namun tidak sedikit juga dampak negatifnya. Sebenarnya, manfaat utama 

penggunaan ponsel adalah untuk saling berhubungan dan berkomunikasi antara 

individu. Dengan hadirnya ponsel ditengah-tengah  remaja  memunculkan berbagai 

dampak seperti adanya interaksi sosial yang asosiatif  dan disosiatif pada kalangan 

remaja penggunaa ponsel.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi hal yang sangat menarik  untuk 

meneliti tentang dampak penggunaan ponsel pada kalangan remaja dari pengunaan 

ponsel di kalangan pelajar SMA NEGERI 6, Senggarang Kecamatan Tanjungpinang 

Kota.

Perumusan Masalah 

Berdasarkankan hasil deskripsi yang telah dipaparkan bagian latar belakang di 

atas, maka untuk mempermudahkan proses penelitian untuk menghindari pembahasan 

yang terlalu meluas maka di perlukan suatu rumusan masalah dalam penelitian 

tersebut, maka rumusan masalah yang akan berusaha dibahas di dalam penelitian  

adalah: 

“Bagaimana Dampak Penggunaan Ponsel Pada Kalangan Remaja SMAN 6 

Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota” 
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Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Dampak 

Penggunaan Ponsel Pada Kalangan Remaja SMA Negeri 6 senggarang 

kecamatan Tanjungpinang Kota.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir serta kemampuan menganalisis setiap permasalahan atau 

persoalan yang terjadi pada remaja yang berhubungan dengan dampak yang di 

akibatkan dari penggunaan ponsel. 

 

 

 Konsep Operasional. 

Di dalam penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, agar sebuah penelitian bisa 

mencapai realitas dalam hasil penelitian yang di lakukan secara empiris di lapangan. 

Maka oleh itu konsep yang masih bersifat abstrak perlu di operasionalkan oleh 

peneliti, agar benar-benar menyentuh permasalahan yang akan menjadi penelitian di 

lapangan. 

A. Dampak pengguna ponsel dikalangan remaja 

Dampak disini merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat positif 

maupun akibat negatif dari penggunaan ponsel pada remaja. Dampak Penggunaan 

Ponsel diKalangan Remaja dilihat dari: 

1. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah interaksi yang 

terjadi antara sesama remaja pengguna ponsel dilihat dari bentuk-bentuk 

interaksi sosial yaitu: 

 

a.    Proses Asosiatif, yaitu suatu proses sosial yang terjadi antara remaja 

pengguna ponsel yang menuju ke arah pendekatan atau penyatuan. Bentuk-

bentuk khusus proses sosial yang asosiatif yaitu: 

1. Akomodasi, yaitu dilihat dari penggunaan ponsel sebagai sarana 

komunikasi dan informasi dari remaja dengan remaja atau guru dengan 

remaja. 

2. Asimilasi dan akulturasi, yaitu kebudayan baru yang terbentuk dari 

penggunaan ponsel pada remaja 

b.   Proses disosiatif, yaitu proses sosial yang terjadi pada remaja pengguna 

ponsel yang menuju kearah perpecahan. 

1. Persaingan, yaitu persaingan yang terjadi antara sesama remaja yang 

diakibatkan dari penggunaan ponsel. 
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2. Pertikaian (konflik), yaitu pertikaian (konflik) yang terjadi antara 

sesama remaja pengguna ponsel. 

 

B. Remaja pengguna ponsel disini adalah remaja yang berusia 14-17 tahun 

yang bersekolah di SMAN 6 (enam) Senggarang kecamatan 

tanjungpinang kota. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah deskriptif, yakni berupaya menyajikan gambaran yang 

terperinci mengenai suatu situasi khusus di lokasi penelitian dengan tujuan 

menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang akan 

diteliti. Mely G.Tan (Ulber, 2010:28) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, 

atau kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. 

Berdasarkan dari pada data-data yang didapatkan serta dari informan yang didapatkan 

dilapangan, maka hasil penelitian ini dianalisis dalam bentuk uraian yang 

menggambarkan dampak  dari penggunaan ponsel pada kalangan remaja di SMAN 6 

(enam) Senggarang kecamatan Tanjungpinang kota. 

 

Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini lokasi dilakukan di SMAN 6 Senggarang kecamatan 

tanjungpinang kota. Adapun alasan dipilih SMAN 6 Senggarang, karena sebagai kita 

ketahui bahwa SMAN 6 Senggarang adalah sekolah yang terletak jauh dari 

pertengahan kota, dan banyaknya remaja di SMAN 6 Senggarang tersebut yang 

tertangkap menggunakan ponsel pada jam pelajaran berlangsung, sehingga masalah 

tersebut mendukung topik penelitian. 

Populasi Dan Sampel 

Sesuai dengan jenis penelitian bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan 

populasi dan sampel tetapi menggunakan pendekatan secara intensif ke informan 

yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini  

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu 

pemilihan informan yang ada dalam posisi terbaik dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan. kriteria yang ditetapkan adalah remaja yang pernah tertangkap 

menggunakan ponsel pada jam pelajaran berlangsung disekolah SMAN 6 (enam) 

Senggarang kecamatan Tanjungpinang kota. Berdasarkan data siswa yang kedapatan 

membawa ponsel maka ditentukan 5 (lima) orang remaja yang dianggap telah 
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memenuhi kriteria informan penelitian. 5 (lima) orang remaja tersebut dipilih karena 

menggunakan ponsel dengan kualiatas yang cukup tinggi. 

 

Jenis  Dan Sumber Data 

a.    Data Primer 

Data primer merupakan suatu objek data atau dokumen original dari informan. 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan 

yang dapat berupa wawancara langsung dengan informan penelitian. Informan dalam 

penelitian ini yaitu remaja yang pernah ponselnya tertangkap oleh guru disekolah. 

b.   Data Sekuder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari 

sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. yaitu data yang 

diperoleh peneliti dari beberapa literatur yang terkait dengan tulisan-tulisan yang 

berhubungan dengan objek penelitian seperti dokument, internet, jurnal yang 

dianggap relavan dengan masalah penelitian. 

  

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik dan alat pengumpul data yaitu 

1. Observasi 

2.  Wawancara 

3. dokumentasi. 

 

Teknik Analisa Data 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaktif Miles dan 

Huberman : 

1. Pengumpulan data 

2. Reduksi data 

3. Penyajian data 

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Interaksi Sosial 

Interaksi sosal ialah hubungan antara indivdu satu dengan individu yang lain, 

individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat 

adanya hubungan yang saling timbal balik (Bimo, 2003:65). Hubungan tesebut dapat 

antara individu dengan individu, indvidu dengan kelompok atau kelompok dengan 

dengan kelompok. 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut antara 

orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia (Soerjono,2010:55) 

 Terjadinya interaksi sosial sebagaimana dimaksud, karena adanya saling 

mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam suatu hubungan 

sosial. Menurut Roucek dan Warren (Abdulsyani,2007:153), interaksi adalah salah 

satu masalah pokok karena ia merupakan dasar segala proses sosial. Interaksi 

merupakan proses timbal balik, dengan mana satu kelompok dipengaruhi tingah laku 

orang lain. Orang mempengaruhi tingkah laku orang lain melalui kontak. Kontak ini 

mungkin berlangsung melalui organisme fisik, seperti dalam obrolan, pendengaran, 

melakukan gerakan pada beberapa bagian badan, melihat dan lain–lain lagi, atau 

secara tidak langsung melalui tulisan, atau dengan cara berhubungan jarak jauh. 

Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, apabila telah memenuhi persyaratan 

sebagai aspek kehidupan bersama yaitu, adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. 

a. Kontak Sosial 

Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih, melalui pecakapan 

dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan 

masyarakat. Dimana kontak sosial dapat terjadi secara langsung maupun tidak 

langsung. Kontak sosial tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat, 

sebagai perantara; yaitu seperti melalui telepon, radio, surat dan lain-lain. Sedangkan 

kontak sosial secara langsung adalah kontak sosial  melalui pertemuan tatap muka 

dua belah pihak (Abdulsyani, 2002:154) 

b. Komunikasi sosial adalah syarat pokok lain dari pada proses sosial.  

Komunikasi sosial mengandung pengertian persamaan pandangan antara orang–orang 

yang berinteraksi terhadap sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto 

(Abdulsyani,2007:155), komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran 

pada perikelakuan orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak – gerak badaniah 

atau sikap) perasaan apa yang ingin di sampaikan oleh orang tersebut. Dengan adanya 

komunikasi, maka sikap dan perasaan di satu pihak orang atau sekelompok orang 

dapat diketahui dan dipahami oleh pihak orang atau sekelompok orang lain.  
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 Bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin (Soerjono,2013:65), 

adalah sebagai berikut. 

 

1. Proses Asosiatif yaitu suatu proses sosial yang mengindikasikan adanya gerak 

pendekatan atau penyatuan. Bentuk-bentuk khusus  proses sosial yang asosiatif yaitu:   

a.    akomodasi  

 akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang 

menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat. Akomodasi sebenarnya suatu bentuk proses sosial 

yang merupakan perkembangan dari bentuk pertikaian, dimana masing-masing pihak 

melakukan penyesuaian dan berusaha mencapai kesepakatan untuk tidak saling 

bertentangan. Menurut Soejono (Abdulsyani,2007:159), akomodasi adalah suatu 

keadaan dimana suatu pertikaian atau konflik, mendapat penyelesaian, sehingga 

terjalin kerja sama yang baik kembali. 

b.   Asimilasi dan akulturasi 

 Pada proses asimilasi terjadinya peleburan kebudayaan, sehingga pihak-pihak 

dari berbagai kelompok yang tengah berasimilasi akan merasakan adanya kebudayan 

tunggal yang dirasakan milik bersama (Syahrial,2009:30). Proses asimilasi ditandai 

adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan 

atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk 

mempertinggi tindak kesatuan tindak, sikap-sikap dan proses-proses mental dengan 

memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan –tujuan bersama. 

2. Proses sosial yang disosiatif yaitu proses sosial yang mengindikasikan pada gerak 

kearah perpecahan. Bentuk-bentuk khusus proses sosial yang disosiatif adalah: 

a.    Persaingan  

 Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu 

yang lebih dari pada yang lain. Sesuatu itu biasanya berbentuk harta maupun 

popularitas tertentu. Persaingan biasanya bersifat individu, apabila hasil dari 

persaingan itu dianggap cukup untuk memenuhi kepentingan pribadi. Menurut 

Soedjono (Abulsyani, 2007: 157) Persaingan merupakan  suatu kegiatan yang berupa 

perjuangan sosial untuk mencapai tujuan, dengan bersaing terhadap yang lain, namun 

secara damai atau setidak-tidaknya tidak saling menjatuhkan. 
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b.    Pertikaian (conflik) 

 Pertikaian merupakan proses sosial dimana seseorang atau kelompok sosial 

berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menetang lawannya dengan ancaman 

atau kekerasan (Syahrial,2009:33). Seperti yang diungkapkan Soejono 

(Abdulsyani,2007:158), pertikaian adalah suatu bentuk dalam interelasi sosial dimana 

terjadi usaha-usaha pihak yang satu berusaha menjatuhkan pihak yang lain yang 

menjadi rivalnya. Hal ini terjadi mungkin karena perbedaan pendapat antara pihak-

pihak tersebut. Pertikaian ini bisa berhubungan dengan masalah-masalah 

ekonomi,politik, budaya dan sebagainya. 

 Berlangsungnya interaksi sosial terutama antara individu dan kelompok 

didasari oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Imitasi, adalah suatu tindakan meniru orang lain yang dilakukan dalam 

bermacam-macam bentuk, seperti gaya bicara, tingkah laku, adat dan 

kebiasaan, pola pikir serta apa saja yang dimiliki atau dilakuan seseorang. 

Menurut A.M.J.Chorus (Syahrial,2009:27), ada syarat yang harus dipenuhi 

dalam mengimitasi, yaitu adanya minat atau perhatian terhadap objek atau 

subjek yang akan ditiru serta adnya sikap menghargai, mengagumi dan 

memahami sesuatu yang akan ditiru. 

2. Sugesti, yang muncul ketika si penerima sedang dalam kondisi yang tidak 

netral sehingga tidak dapat berpikir rasional. Pada umumnya sugesti berasal 

dari orang yang mempunyai wibawa, kharismatik, memiliki kedudukan tinggi, 

dari kelompok mayoritas kepada minoritas. 

3. Identifikasi, merupakan kecenderungan seseorang untuk mejadi sama dengan 

pihak lain,sifatnya lebih mendalam dari imitasi karena mebentuk kpribadian 

seseorang . 

4. Simpati, merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik kepada 

pihak lain. 

 

Dampak  

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak 

tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengertian dampak 

menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik dan positif 

maupun negatif. 

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau member kesan kepada orang lain,dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginanya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas 

dan nyata dari suatu pikiran terutama  memperhatikan hal-hal yang baik. Sedangka 

negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau 
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memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang 

mendatangkan akibat negatif. 

Dampak yang terjadi disini adalah dampak positif dan negatif yang 

diakibatkan oleh teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi pada hakikatnya 

adalah penyaluran informasi dari suati tempat ke tempat yang lain melalui perangkat 

telekomunikasi (kawat, radio, atau perangkat elektromangnetik lainnya). Informasi 

tersebut dapat dapat berupa suara (telepon), tulisan dan gambar (telegraf), data 

(computer) dan sebagainya. 

Willian dan Sawyer (Abdul & Triwahyuni,2003:34), teknologi informasi 

adalah teknologi yang mengabungkan komputasi (computer) dengan jalur komunikasi 

berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video. 

 Handphone adalah tekhnologi yang diciptakan oleh manusia untuk 

mempermudah komunikasi.Saat ini handphone sudah beragam macamnya, walau 

fungsi utamanya adalah untuk menelepon atau berbicara jarak jauh, fitur handphone 

sudah banyak berkembang.Mulai dari penambahan fitur kamera, MP3, bahkan 

jaringan internet. Kemajuan teknologi komunikasi banyak memberikan manfaat bagi 

kehidupan manusia, secara khusus juga bermanfaat bagi dunia pendidikan terutama 

dalam proses pembelajaran, baik dalam proses perencanaan pembelajaran, 

pengelolaan pembelajaran serta penilaian pembelajaran. Handphone yang banyak 

digunakan oleh kalangan remaja ini bukan saja menimbulkan dampak positif tapi juga 

menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Yang termasuk dampak positif dari 

handphone diantaranya adalah: 

1. Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Teknologi selalu 

berkembang sesuai dengan jaman dan pola pikir manusia yang selalu menuju 

kearah modernisasi.  

2. Mempermudah komunikasi terutama jarak jauh.  

Untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mengerjakan PR, HP bisa 

membantu menghubungi teman yang rumahnya jauh untuk bertanya PR 

karena dapat menghemat waktu.  

3. Memperluas jaringan persahabatan.  

Dengan menggunakan HP siswa bisa menambah teman dengan mudah 

melalui telepon langsung atau pesan singkat(SMS).  

4. Terdapat fitur internet yang dapat membantu siswa mencari informasi.  

Hal ini mampu membantu siswa untuk mencari informasi atau materi 

pelajaran melalui fitur internet yang terdapat di HP. 
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Selain dampak positif dari penggunaan handphone namun terdapat juga 

dampak negatifnya yaitu: 

1. Rawan tindak kejahatan, karena anak –anak di anggap kurang bisa menjaga 

diri menyebabkan anak – anak menjadi target utama dari kejahatan pencurian.  

2. Mengganggu perkembangan anak, karena tidak jarang anak sekolah malah 

lebih tertarik melihat HP yang bergetar ketika pelajaran berlangsung. 

Parahnya lagi, HP digunakan untuk mencontek jawaban pada saat ujian akhir. 

3. HP juga bisa mengakibatkan pemborosan, karena menambah pengeluaran 

untuk pulsa..  

4. Penyalahgunaan fitur internet, Internet yang selayaknya digunakan untuk 

mempermudah siswa mencari informasi atau materi pelajaran bisa disalah 

gunakan untuk mencari gambar atau video yang kurang baik (porno). 

5. Menurunkan mental belajar siswa , Siswa kurang berani mengambil resiko 

dalam ujian, sehingga sering mencari jalan aman dengan mencontek teman 

melalui HP. Ini yang menjadikan minat belajar siswa juga berkurang yang 

mengakibatkan prestasi belajar siswa pun turun. 

 

Remaja 

 Istilah “remaja” dalam bahasa inggris dikenal dengan puberty yang berarti 

masa remaja/pubertas. Puberty sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan 

seksual ditinjau dari aspek biologis.  Masa remaja ini adalah yang berusia 14-17 

tahun. Masa remaja ini merupakan individu yang sedang berada pada masa peralihan 

dari msa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang 

sangat cepat dari spek fisik, psikis dan sosial. 

Menurut Soekanto (2004 ) yang tergolong kedalam remaja muda adalah usia 

dari 14-17 tahun. Remaja umunya sudah mampu mengembangkan kecakapan kognitif 

(intelektual) serta mampu memecahkan masalah. Remaja mampu mengomunikasikan 

bahasa dalam berpikir dan bertindak dalam interaksinya dengan orang lain. Anak 

remaja banyak belajar dari lingkungan remaja yang mencakupi lingkungan keluarga 

dan masyarakat khususnya pergaulan dengan teman sebaya. 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Kondisi Geografis SMAN 6 Senggarang 

   SMA Negeri 6 (enam) senggarang beralamat Jl. Raya Senggarang No 1 dan 

terletak di kecamatan Tanjungpinang kabupaten tanjungpinang kota dan provinsi 

kepulauan Riau. SMA Negeri 6 (enam) secara administrasi terletak dipinggir jalan 

yang menghubungkan langsung  senggarang dan Tanjungpinang. Jarak antara SMA 

Negeri 6 (enam) senggarang ini dengan Tanjungpinang memiliki jarak sekitar KM 
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23. SMA Negeri 6 (enam) senggarang ini memiliki luas tanah secara keseluruhan 

20.000 M
2
.  

   

   SMA Negeri 6 (enam) senggarang merupakankan sekolah menegah atas yang 

terdiri dari dua jurusan yaitu IPS dan IPA dengan jumlah kelas yang terdapat di 

SMAN 6 Senggarang ini berjumlah 13 (tiga belas) kelas, yang memiliki jumlah guru 

tetap ( PNS) sebanyak 20 (dua pulu) orang, guru tidak tetap  (honor) sebanyak 4 

(empat) orang,  dan Tenaga kependidikan 10 (sepuluh orang., dari data tersebut 

seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang.  

 

B. Sejarah singkat Berdirinya SMAN 6 Senggarang 

   SMA Negeri 6 (enam senggarang) kecamatan Tanjungpinang kota ini dibuka 

tahun 2004, dengan SK  izin pendirian /operasional sekolah  no 274 tahun 2004 

dengan memiliki Akreditasi B , SK terakhir Akreditasi  B dengan No Ma. 017922 

pada tanggal 2013. 

   Dengan misi yang dimiliki oleh SMAN 6 (enam) senggarang ini yaitu yang 

terdiri dari: 

1. Mempunyai semangat tinggi dalam pembelajaran. 

2. Berkemauan untuk melanjutkan ke pergutuan tinggi dan terjun di 

masyarakat. 

3. Berusaha sendiri untuk mencapai prestasi yang optimal. 

4. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. 

5. Aktif dalam kegiatan akademik dan non akademik. 

6. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. 

7. Memiliki IMTAQ sesuai dengan ajaran yang dianutnya. 

8. Berkompetisi dalam bidang keagamaan. 

9. Selalu ulet dalam mengikuti kegiatan kuat dalam menghadapi tantangan. 

 

Data Siswa Yang Tertangkap Menggunakan Ponsel Saat Jam Pelajaran 

Berlangsung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 

 

NO 

Nama siswa yang 

tertangkap tahun 2013 

 

NO 

Nama siswa yang 

tertangkap tahun 

2014 

 

NO 

Nama siswa yang 

tertangkap tahun  

2015 

1 Agus maulana 1 Verliana pangesto 1 Dian angraini 

2 Erdahlia wati 2 Rahmadani 2 Indri febrianti 

3 Endang puspasari 3 Teri ariawan 3 Zulkarnian 

4 Angga parlinto 4 Riko apriadi 4 Afris wulandari 

5 Ita wahyuni 5 Yuni anuziarti 6 Alif agung 

6 Agus sutomo 6 Arya gunawan 7 Ilhamsyah 

7 Ario gunawan 7 Diki darmawan 8 Robiansyah 

8 Eka purwati 8 Rian hibayar 9 Tuty cahyani ningrum 

9 Lioni  9 Supiyandi 10 Sri darnanti 

10 Nurie amaria 10 Eka leurniansyah 11 Elfian eka saputra 

11 Wandi saputra 11 M.khairullah 12 Marahus eka prasetiawan 

12 Nurhauza   12 Yopi andrianto 13 Haris ramamba 
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13 Adam setiawan 13 M.faisal 14 Agus rianto 

14 Randi saputra 14 Agil rizki saputara   

15 M. risky  15 Haris munandar   

16 M. Sufyan 16 Dewi puspa   

17  Siti fatimah 17 Yopi ardi   

18 Suhendri 18 Afriadi    

19 Learni  19 Bagas prasetyo   

20 Tia sulastri  20 Sonia purnama sari   

21 Opani  21 Musrifan   

  22 Sri willa sari   

  23 Eky asdriansyah   

  24 Haris ripaidi   

  25 M.faisal   

  26 Dedy sufyan   

  27 Al furqon    

  28 Hasrul fajri   

  29 Heldi   

  30 Indra   

  31 Sarah   

  32 Oktaviana   

Sumber: data monografi SMAN 6 S enggarang  2015 

   Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada siswa yang kedapatan membawa 

ponsel kesekolah, mereka akan dikenakan hukuman seperti membuat surat perjanjian 

untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan apabila siswa tersebut kedapatan 

mengulangi lagi maka pihak sekolah akan memangil orangtuanya. Selanjutnya jika 

sanksi tersebut masih tidak member efek jera ponsel siswa atau siswi tersebut di sita 

sekolah dan akan dikembalikan setelah dinyatakan lulus disekolah. 

   Disekolah SMA Negeri 6 (enam) tidak disediakan seperti jaringan WIFI untuk 

siswa hal ini ditakutkan siswa akan membawa ponsel mereka kesekolah dan jaringan 

WIFI hanya tersedia untuk para guru saja, prasarana seperti computer di SMA Negeri 

6 (enam) hanya terdapat 22 (dua pulu dua) buah saja yang disediakan sekolah untuk 

siswanya berlajar tanpa dilengkapi dengan jaringan untuk internet. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan 

1. karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin 

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang remaja yang terdiri 

dari 2 (dua) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki. Peneliti mengambil 

informan laki-laki lebih banyak karena siswa laki-laki cenderung lebih berani 

melanggar peraturan sekolah. selain itu berdasarkan data yang didapatkan jumlah 

siswa laki-laki yang tertangkap menggunakan ponsel pada jam pelajaran 

berlangsung lebih banyak dari pada perempuan. 
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2. Identitas jenis ponsel yang dipergunakan 

 Adam Setiawan Laki-Laki Samsung Galaxy frime 

 Diki Darmawan Laki-Laki Samsung galaxy young 

 Yopi Andrianto Laki-Laki Samsung Grand Dous 

 Dewi Puspa  Perempuan Sony Experia C & Nokia 105 

 Siti Fatimah  Perempuan Samsung Tab2 & Blackberry Gemini 6 

Dari di atas dapat dilihat bahwa siswa lebih banyak menggunakan ponsel jenis 

terbaru yang fungsinya bukan hanya untuk menelpon dan sms saja, tapi siswa bisa 

menfaatkan berbagai fasilitas yang ada didalamnya, yaitu seperti ponsel jenis android 

yang lebih banyak digunaka siswa maupun siswi SMA Negeri 6 (enam) Senggrang, 

yang mana ponsel android ini bisa digunakan untuk menikmati berbagai game gratis 

maupun bayar, dari segi tampilan terlihat elegant sehingga penggunanya tidak akan 

mudah bosan, bersifat Multitasking yang artinya bisa menjalankan berbagai aplikasi 

sekaligus, yang artinya bisa menjalankan browsing, Facebook, chatinggan dan 

sekaligus bisa mendegarkan lagu dalam waktu bersamaan, Tampilan (themes), Jika  

bosan dengan tampilan (themes) yang di sajikan oleh produsen bisa mengganti sesuka 

hati hanya dengan mendownload di market android, dan kemungkinan masih banyak 

lagi kelebihan dari ponsel android yang dimiliki oleh seseorang, dengan berbagai 

kelebihan yang ada tersebut lah sehingga membuat siswa SMA Negeri  6 (enam) 

Senggarang lebih tergiur dan lebih banyak menggunakan ponsel yang sifatnya 

memiliki android dari pada yang biasa-biasa saja. 

 

Interaksi Sosial Remaja Pengguna Ponsel 

   Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan 

individu, kelompok dengan kelompok, serta antara individu dengan kelompok. 

Mengenai interaksi yang terjalin tersebut, yang dinggap paling ideal adalah secara 

tatap muka langsung  Interaksi tatap muka lebih memungkinkan suatu proses yang 

bersifat dinamis dan timbal balik secara langsung. Pertukaran informasi secara tatap 

muka pun dapat mempercepat proses saling mempengaruhi antara pihak-pihak yang 

berinteraksi didalamnya.  

   Dimana remaja dengan saling melakukan interaksi antara satu dan lainnya 

saat bergaul tentu akan banyak sekali pengaruh dari teman-teman sepergaulannya 

saat berinteraksi baik itu pengaruh yang membawa kearah positif maupun kearah 

yang negatif. Secara tidak langsung memang teknologi komunikasi membawa 

berbagai keuntungan bagi mereka penggunanya untuk saling berinteraksi jarak jauh.  

Namun dibalik keuntungan yang menggiurkan tersebut ternyata terselip banyak 

kerugian yang menyebabkan dampak buruk bagi remaja yang menyalahgunakan 

fungsi ponsel tersebut. Mulai dilihat dari perkembangan jenis ponsel yang semakin 

hari atau bulan terus meningkat dipasaran membuat para remaja untuk membelinya 

dan mencoba hal-hal yang baru seperti banyaknya aplikasi yang tersedia di dalam 



16 
 

ponsel membuat para remaja terus menghabiskan waktunya didepan layar ponsel 

yang dimiliki. 

   Dengan remaja saling bergaul dan berinteraksi antara teman satu dengan 

teman yang lainnya saat mereka menggunakan ponsel tentu akan terjadinya berbagai 

pengaruh yang datang kepada remaja, dimana seorang selalu mudah untuk 

dipengaruhi oleh orang lain, dengan hadirnya ponsel saat ini tidak dapat dielakkan 

seorang remaja bisa dengan mudah untuk dipengaruhi oleh teman-teman mereka 

yang menggunakan ponsel dengan berbagai jenis, sehingga menimbulkan berbagai 

dampak baik yaitu yang positif maupun negatif. Hal ini sesuai menurut Roucek dan 

Warren (Abdulsyani,2002:153), interaksi adalah salah satu masalah pokok karena ia 

merupakan dasar segala proses sosial. Interaksi merupakan proses timbal balik, 

dengan mana satu kelompok dipengaruhi tingkah laku orang lain. 

   Untuk melihat terjadi bentuk-bentuk interaksi sosial pada kalangan remaja 

pengguna ponsel yaitu sebagai berikut. 

A. Proses Asosiatif, yaitu suatu proses sosial yang mengindikasikan adanya gerak 

pendekatan atau penyatuan. Bentuk-bentuk khusus proses sosial asosiatif yaitu. 

1. Akomodasi 

 Akomodasi adalah suatu keadaan dimana suatu pertikaian atau konflik, 

mendapat penyelesaian, sehingga terjalin kerja sama yang baik kembali. Hal ini 

berkaitan dengan perkembangan sistem informasi diisekolah baik antara siswa 

dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Salah satu fenomena pemanfaatan 

teknologi komunikasi seperti ponsel dalam proses belajar yaitu guru menyampaikan 

materi pelajaran atau tugas sekolah melalui aplikasi internet. Hal ini memicu remaja 

harus mendapatkan fasilitas internet dengan mudah dan cepat. 

 Sarana untuk mendapatkan informasi materi tugas sekolah atau bahkan soal 

ujian disampaikan melalui internet yang akan lebih mudah jika remaja memiliki 

ponsel yang memadai. Untuk hal tersebut remaja berusaha mendapatkan ponsel 

dengan tujuan kepentingan sekolah. Namun, banyak siswa atau remaja yang 

menyalahgunakan ponsel tersebut untuk mengungkapkan perasaan, sindiran bahkan 

terjadi perkelahian dalam dunia maya. 

  Selain itu, siswa atau remaja rentan terhadap penipuan atau tindak kejahatan 

melalui dunia maya yang terealiasasi pada ponsel. Seperti penipuan hadiah, hubungan 

asmara yang menjadi awal dari tindak kejahatan salah satu contoh yang sering terjadi 

pembunuhan dan pemerkosaan. Hal ini menimbulkan kehawatiran terhadap orang tua, 

sekolah dan masyarakat sehingga diambil keputusan bahwa siswa atau remaja 

dilarang menggunakan ponsel disekolah.  

 Kepentingan sekolah yang dilakukan melalui ponsel dilakukan diluar sekolah. 

kemudian adanya sanksi dari sekolah bagi remaja yang melangar aturan tersebut, 

adapun bila ditemukan remaja yang membawa ponsel maka akan diberikan 
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peringatan tertulis. Selanjutnya jika dlakukan kembali maka orangtua remaja diminta 

hadir disekolah untuk memperingatkan remaja tersebut. Namun, jika sanksi terrsebut 

tidak memberi efek jera maka ponsel milik remaja tersebut akan disita sampai 

dinyatakan lulus dari sekolah. Hal sesuai seperti diungkapkan oleh Soejono 

(Abdulsyani,2007:159), akomodasi adalah suatu keadaan dimana suatu pertikaian  

atau konflik, mendapatkan penyelesaian, sehingga terjalin kerja sama yang baik 

kembali. 

 

2. Asimilasi dan akulturasi 

 Asimilasi dan akulturasi adalah munculnya sebuah kebudayaan baru, sehingga 

pihak-pihak dari berbagai kelompok yang tengah berasimilasi akan merasakan adanya 

kebudayan tunggal yang dirasakan milik bersama. Berdasarkan temuan dilapangan 

bahwa terjadinya asimilasi dan akulturasi dipengaruhi munculnya ponsel. Melalui 

ponsel mempermudah aktivtas remaja dalam berkomunikasi. Sesuai dengan 

perkembangan zaman teknologi memiliki peran dalam mempengaruhi perkembangan 

aktivitas remaja melalui inovasi-inovasi terhadap teknologi ponsel menjadi android. 

 Android memiliki aplikasi-aplikasi dimana remaja bisa mendapatkan 

pengetahuan yang diinginkan dengan menggunakan android. Aplikasi telkomunikasi 

pada android dalam bentuk inovasi terbaru dan menyenangkan bagi remaja membuat 

pengguna android menjadi ketergantungan serta memotivasi orang lain untuk 

menggunakannya. 

 Hal ini mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja dimana sebelumnya 

dalam berinteraksi harus dilakukan secara langsung sehingga terjadi tatap muka dan 

mempererat hubungan sosial. Sedangkan komunikasi dengan menggunakan adroid 

cukup dengan mengirim atau menulis pesan disosial media tanpa harus memastikan 

pesan tersebut sampai atau tidak pada tujuan. 

 Perubahan tersebut menyebabkan remaja lebih bersikap individual seperti 

pada kalangan remaja yang menggunakan android meskipun duduk berdampingan 

dengan temannya namun tidak terjadi interaksi secara langsung. Selain itu kebiasaan 

remaja malas membaca buku karena semua yang ingin dketahui bisa didapatkan 

melalui internet. Hal sesuai dengan konsep asimilasi terjadinya peleburan 

kebudayaan, sehingga pihak-pihak dari berbagai kelompok yang tengah berasimilasi 

akan merasakan adanya kebudayan tunggal yang dirasakan milik bersama 

(Syahrial,2009:30). 
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Selain adanya bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif pada interaksi 

remaja pengguna ponsel tapi juga adanya bentuk interaksi yang disosiatif yaitu. 

B. Proses sosial yang disosiatif yaitu proses sosial yang mengindikasikan pada gerak 

kearah perpecahan. Bentuk-bentuk khusus proses sosial yang disosiatif yaitu: 

1. Persaingan 

 Dengan adanya berbagai jenis ponsel yang ada di pasaran akan membuat 

seorang kalangan remaja berusaha bahkan memaksakan diri agar bisa  memlikinya. 

Persaingan antara remaja pengguna ponsel yang terjadi dimana remaja saling  

berlomba-lomba dengan sesama teman-temannya untuk memiliki ponsel yang lebih 

bagus atau berkualitas.  

  Sehingga banyak orang yang berusaha untuk memiliki ponsel yang lebih 

mahal dan terbaru, karena hal tersebut akan menentukan nilai kemampuan seseorang 

dalam mengikuti perkembangan zaman. Dengan memiliki jenis ponsel canggih akan 

mempermudah seseorang untuk mendapatkan teman. Maka semakin canggih ponsel 

yang dimiliki akan semakin banyak teman yang didapatkan karena mereka percaya 

hal ini akan meningkatkan gengsi seseorang sehingga banyak yang ingin berteman. 

Seperti yang diungkapkan Seojono (Abdulsyani,2007:157), persaingan merupakan 

suatu kegiatan yang berupa perjuangan sosial untuk mencapai tujuannya, dengan 

bersaing terhadap yang lain, namun secara damai atau tidak saling menjatuhkan. 

Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan penggunaan ponsel yang 

berkaitan dengan persaingan antar remaja pengguna ponsel dapat dilihat dari 

penjelasan berikut ini. 

a. Lebih kelihatan mewah 

 Ponsel bukan hanya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat tapi 

dengan adanya ponsel bisa membawa informan untuk saling bersaing antar teman-

temannya untuk memiliki ponsel yang lebih bermutu dari pada yang lain. Informan 

lebih membeli ponsel dengan harga tinggi dikarena untuk saling menunjukkan 

kemewahan ponsel yang mereka gunakan, karena ponsel yang semakin tinggi 

harganya tentu akan semakin mewah bentuknya apabila dibandingkan dengan ponsel 

harga yang rendah. 

 Dengan adanya saling menunjukkan dengan teman-teman mereka yang 

mempunyai ponsel lebih mewah dan elagan akan adanya persaingan antara informan 

yang nilai dari jenis ponsel yang mereka miliki, bahwa mereka membeli ponsel 

dengan harga tergolong tinggi bukan untuk memanfaatkan fungsi yang sebenarnya 

tapi lebih untuk kelihatan mempunyai nilai dimata orang lain. 
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b. Lebih berkualitas  

 Penggunaan ponsel pada informan ternyata bukan hanya digunakan oleh 

informan untuk saling terhubung antara teman-teman maupun keluarga, tapi ponsel 

yang akan mereka beli juga memandang mutu ponsel yang akan mereka gunakan. 

Ponsel yang mempunyai kualitas yang bagus biasanya mempunyai berbagai aplikasi 

yang bisa informan gunakan, sehingga dengan berbagai kualitas yang ada di dalam 

ponsel membuat informan untuk saling terpengaruh untuk membelinya dan juga 

saling berlomba-lomba dengan teman yang lain untuk mempunyai ponsel yang 

memiliki berbagai kelebihan yang unggul dari pada ponsel tidak banyak memiliki 

kelebihan. 

c. Agar lebih bergengsi 

Selain informan untuk saling bersaing untuk memiliki ponsel yang lebih kren 

untuk meunjukkan kualitas atau kelebihan ponsel yang mereka gunaka ternyata 

dengan menggunakan ponsel informan juga digunakan tidak sesuai dengan kelebihan 

yang ada di ponsel mereka tapi lebih untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki nilai. 

 Produk teknologi yang memiliki nilai guna sama dengan teknologi lain belum 

tentu dipilih, jika tak mampu membuat seseorang menjadi terpandang dan 

menunjukkan citra diri seseorang yang dilihat dari jenis ponsel yang mereka miliki. 

Sekarang, orang dinilai dari apa yang dia pakai, atau dia komsumsi untuk 

menunjukkan gaya hidup mereka dari jenis pemakaian barang yang mampu mereka 

beli. 

 Bahwa informan yang mengunakan ponsel jenis tertentu ternyata lebih untuk 

kelihatan sama dengan teman-teman yang lain dan juga agar tidak merasa minder 

dengan yang lainnya, sehingga informan yang membeli ponsel bukan hanya untuk 

memanfaatkan fungsi ponsel seperti untuk saling berkomunikasi ternyata dengan 

ponsel juga digunakan oleh informan penelitian agar tidak gengsi saat melihat teman-

teman yang mempunyai ponsel yang trend sekarang ini. 

d. Agar tidak kalah saing dengan teman yang lain 

 Menggunakan ponsel untuk berinteraksi dengan orang lain, bisa dikatakan 

mengejar nilai guna, Teknologi dapat dipandang dari dua sisi; nilai guna dan nilai 

pretise. Seseorang yang bisa pula mengejar prestise. Pengguna teknologi tidak lagi 

mengorientasikan pemikiran pada tujuan dan kebutuhan semula. Mereka juga 

memikirkan bentuk, merek, dan apa pun yang membuat diri mereka bisa tampil wah 

di mata orang lain atau tampil lebih gaya dengan menggunakan ponsel merek tertentu 

dengan trend bahwa mereka tidak ketinggalan model setiap adanya pengeluaran 

terbaru 

 Pemanfaatan ponsel pada informan penelitian digunakan oleh informan untuk 

saling menunjukkan merek dan juga kegunaannya, informan yang menggunakan 

ponsel bukan hanya manfaatnya digunakan sepenuhnya tapi informan menggunakan 
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ponsel untuk hal-hal yang seperti mengikuti teman-teman yang memiliki ponsel 

mahal. informan membeli ponsel yang jenis mahal bukan untuk memanfaatkan fungsi 

aslinya  yang banyak kelebihannya tapi infoman membeli ponsel yang tergolong 

mahal agar tidak kalah saing dengan teman-teman yang lainnya. Bahwa mereka juga 

bisa membeli ponsel yang jenis tertentu agar bisa bersaing dengan menunjukkan 

merek maupun kualitas ponsel yang mereka punya. 

e. Ikut perkembangan zaman 

Dengan hadirnya ponsel yang bermacam-macam mereka akan membuat 

informan untuk selalu mengikuti perkembangannya agar remaja tidak merasa 

tertinggal dengan teman-teman yang selalu bergonta ganti ponsel. Dari bermacam-

macam tipe ponsel tentu adanya model ponsel yang biasa-biasa saja yang harganya 

tergolong murah dipasaran berbeda dengan ponsel yang memiliki berbagai aplikasi 

didalamnya dan banyak kelebihan atau lebih cangih dari biasanya tentu tidak bisa 

dibeli dengan harga yang murah. 

 Dengan bentuk model ponsel yang banyak dipasaran yang berbagai harga 

yang ditawarkan oleh penjual dan juga berbagai kelebihan didalamnya akan membuat 

seorang informan untuk memilikinya. Hal ini akan membuat informan untuk 

memilikinya dengan berbagai upaya agar mereka bisa mempunyai ponsel idaman 

mereka dan juga agar bisa memiliki ponsel yang jenis sama  untuk bisa bersaing 

dengan teman-temannya agar bisa mengikuti model dan trend supaya tidak dibilang 

ketinggalan zaman. 

 

2. Pertikaian (konflik) 

 Ketika remaja yang menggunakan ponsel tidak pada tempatnya dimana fungsi 

dari ponsel tersebut agar mempermudah kegiatan manusia namun penyalahgunaan 

dari ponsel tersebut. Sehingga menyebabkan munculnya pertikaian.  Pertikaian yang 

terjadi disini pertikaian yang terjadi pada kalangan remaja pengguna ponsel. 

 Pertikaian antara remaja pengguna ponsel ini terjadi dengan adanya rasa tidak 

senang kepada temannya yang memiliki ponsel dengan jenis yang lebih bagus dan 

lebih mahal harganya. Dengan adanya rasa tidak senang kepada temannya maka akan 

terjadinya berbagai peristiwa yang tidak dinginkan oleh seorang remaja. Seperti 

diungkapkan Seojono (Abdulsyani,2007:158), pertikaian adalah suatu bentuk dalam 

interelasi sosial dimana terjadi usaha-usaha pihak yang satu berusaha menjatuhkan 

pihak lain yang menjadi rivalnya. 
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Dari hasil temuan dilapangan ada beberapa hal yang berkaitan dengan 

penggunaan ponsel yang menyebabkan terjadinya pertikaian (konflik) dikalangan 

remaja yang dapat dilihat dari penjelasan berikut. 

a. Pertikaian (konflik) dimedia sosial 

  Media sosial merupakan sarana untuk saling berkomunikasi dengan orang-

orang yang tidak dikenal maupun dengan orang yang dikenal melalui dunia maya. 

Dengan selalu berkomunikasi dengan banyak teman didunia maya tentu tanpa 

dipungkiri terjadi bermacam kejadian yang melibatkan informan penelitian yang 

mengguna sosial media yang secara berlebihan, dan semacam pertikaian atau konflik 

sering terjadi antara informan pengguna sosial media, baik itu berupa sindiran 

maupun merupa cacian yang mereka limpahkan disosial media, sehingga terjadilah 

suatu konflik yang tidak diinginkan. 

b. Pertikaian (konflik) karena teman yang salah sangka 

  Pertikaian (konflik) remaja pengguna ponsel bukan hanya terjadi lewat media 

sosial, tetapi konflik yang terjadi dengan sesama teman dekat pun sering juga terjadi 

antara remaja pengguna ponsel. Hal ini dapat dlihat ponsel yang digunakan oleh 

informan bukan banyak dimanfaatkan hal-hal yang positif, tapi dengan ponsel bisa 

membuat informan saling selisih paham dengan teman-temannya yang lain, sehingga 

menimbulkan adanya pertikaian antara sesama teman.  

c.    Pertikaian (konflik) gara-gara teman saling adu domba 

    Ponsel yang digunakan oleh seorang ternyata bisa membuat seorang teman 

yang tidak senang dengan teman lain sehingga mempunyai niat untuk saling bertikai 

antara temannya yang lain. Pertikaian yang terjadi antara informan pengguna ponsel 

memang bermacam-macam yang salah satunya yaitu teman yang saling mengadu 

domba antara teman satu dengan yang lain sehingga memunculkan adanya 

pertikaian (konflik) yang tidak seharusnya terjadi. 

     Pertikaian yang terjadi yaitu mengadu domba dilakukan dengan 

menggunakan ponsel melalui sms, sehingga pernyataan yang belum tentu benar 

dipercayai oleh teman yang tidak tahu kebenaran sehingga pesan yang diterima 

tersebut membuat menjadi tidak senang terhadap temannya yang lain. 

d.   Pertikaian (konflik) gara-gara teman saling adu domba 

   Ponsel yang digunakan oleh seorang ternyata bisa membuat seorang teman 

yang tidak senang dengan teman lain sehingga mempunyai niat untuk saling bertikai 

antara temannya yang lain. Pertikaian yang terjadi antara informan pengguna ponsel 

memang bermacam-macam yang salah satunya yaitu teman yang saling mengadu 

domba antara teman satu dengan yang lain sehingga memunculkan adanya 

pertikaian (konflik) yang tidak seharusnya terjadi. Pertikaian yang terjadi yaitu 

mengadu domba dilakukan dengan menggunakan ponsel melalui sms, sehingga 
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pernyataan yang belum tentu benar dipercayai oleh teman yang tidak tahu kebenaran 

sehingga pesan yang diterima tersebut membuat menjadi tidak senang terhadap 

temannya yang lain. 

e.    Pertikaian (Konflik) Karena Ponsel Dicuri Dengan Teman Bermain 

   Selain adanya pertikaian antara informan pengguna ponsel, ponsel juga 

bisa menyebabkan seorang untuk mengambil ponsel yang bukan haknya sehingga 

timbul suatu konflik antara sesama teman. Dengan ponsel yang dimiliki oleh 

seseorang yang berbagai jenis dan merek tentu menimbulkan adanya rasa ingin 

memiliki ponsel yang dimiliki oleh temannya yang mungkin mengangap ponsel 

yang dimliki oleh temannya lebih bagus ataupun bermerek, sehingga membuat 

seseorang berbagai cara untuk bisa memilki ponsel yang diinginkan termasuk seperti 

mencuri ponsel yang dimiliki oleh teman sepermainannya. Dengan kejadian ini tentu 

memuncul adanya pertikaian (konflik) yang tidak diingin oleh seorarang remaja. 

f.    Pertikaian (konflik) dengan pacar 

   Dengan penggunaan ponsel pada informan yang mana ponsel digunakan 

oleh informan untuk saling mengirim pesan kepada pacarnya yang mana ponsel akan 

mereka bawa kemana pun mereka pergi untuk mengirim pesan kepada pacar, baik itu 

waktu makan, waktu ngumpul, ponsel tidak akan lepas dari tangan untuk selalu 

mengirim pesan yang tidak penting. sehingga dengan menggunakan ponsel akan 

membuat tidak akan fokus terhadap orang lain yang berinteraksi dengannya. 

    Ponsel memang memiliki berbagai kelebihan dan juga bisa mejadi seorang 

untuk selalu bertikai dengan siapapun yang menjadi temannya mau yang menjadi 

pacarnya. hal ini terjadi dikarena penggunaan ponsel yang digunakan oleh informan 

untuk saling mengirim pesan ternyata bisa membuat seorang yang tidak senang 

menunggu balasan yang lama. 

 

Kesimpulan 

   Kehadiran ponsel kini menjadi suatu kebutuhan baru bagi masyarakat. 

Dengan diperluas jaringan operator ke wilayah-wilayah perkotaan maupun pedesaan, 

ponsel semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian halnya yang 

terjadi di kalangan remaja yang bersekolah SMA Negeri 6 (enam) senggarang. 

Ponsel seolah menjadi benda kesayangan yang selalu dibawa kemana saja, termasuk 

di lingkungan sekolah. Seperti membawa alat tulis handphone tidak pernah absen 

dari tas mereka. 

   Dengan kehadiran ponsel pada kalangan remaja yang terjadi pada remaja 

SMA Negeri 6 (enam) senggarang yaitu terjadinya dampak penggunaan ponsel 

seperti terjadinya bentuk-bentuk interaksi yang asosiatif yang terdiri dari akomodasi, 

asimilasi dan akulturasi, dan interaksi yang disosiatif yang terdiri dari persaingan 

dan pertikaian (konflik).  
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   Interaksi asosiatif yaitu Akomodasi yang mana ponsel yang digunakan oleh 

remaja untuk kepentigan sekolah, namun banyaknya siswa atau remaja yang 

menyalahgunakan ponsel tersebut untuk mengungkap perasaan, sindiran, bahkan 

terjadi perkelahian didunia maya.  Asimilasi dan akuturasi adalah dipengaruhi 

dengan munculnya ponsel yang seperti android yang memberikan kesenangan dan 

kemudahan bagi remaja sehingga mempegaruhi pola pikir dan perilaku remaja 

dimana sebelumnya berinteraksi secara tatap muka dan mempererat hubungan sosial. 

Sedangkan dengan komunikasi dengan menggunakan android cukup dengan 

mengirim atau menulis pesan disosial media tanpa harus memastikan pesan tersebut 

sampai atau tidak pada tujuan. Perubahan tersebut menyebabkan remaja lebih 

bersikap individual seperti remaja yang menggunakan android meskipun duduk 

berdampingan dengan temannya namun tidak terjadi interaksi secara langsung. Serta 

kebiasaan remaja malas membaca buku karena semua yang ingin diketahui bisa 

didapatkan melalui android. 

   Interaksi disosiatif yaitu Persaingan antara remaja pengguna ponsel dimana 

remaja saling berlomba-lomba dengan sesama teman-temannya untuk memiliki 

ponsel dengan tujuan ponsel yang lebih kelihatan mewah, lebih berkualitas, agar 

lebih bergengsi, agar tidak kalah saing dengan teman yang lain dan ikut 

perkembangan zaman.  Pertikaian (konflik) yaitu pertikaian yang terjadi antara 

remaja pengguna ponsel, pertikaian antara remaja pengguna ponsel yang terjadi 

yaitu pertikaian (konflik) dimedia sosial, pertikaian (konflik) teman yang salah 

sangka, pertikaian (konflik) teman saling adu domba, pertikaian (konflik) ponsel 

dicuri teman bermain dan pertikaian (konflik) dengan pacar. 

 

Saran 

 Berdasarkan temuan dalam penelitian ini mengenai dampak penggunaan ponsel 

pada kalagan remaja di SMA Negeri 6 (enam) Senggarang kecamatan Tanjungpiang 

kota, maka disarankan sebagai berikut: 

a. Kepada remaja  yang bersekolah di SMA Negeri 6 (enam) Senggarang agar 

lebih aktif dan tanggap dalam mencerna semua inovasi –inovasi yang terkait 

dengan teknologi ponsel agar kelak sudah mampu menempatkan ponsel 

sebagaimna mestinya. 

b. Bagi guru disekolah sebaiknya terus mengawasi anak didiknya agar tidak 

terus memanfaatkan ponsel pada jam peajaran, agar anak didiknya bisa 

menimba ilmu dengan konsentrasi tanpa harus adanya gangguan dari 

ponselnya pada saat jam pelajaran dimulai. 

c. Kepada orang tua  kalau bisa jangan bekali alat teknologi yang canggih ini 

sebelum usia remaja tersebut benar-benar siap menggunakannya, karena usia 

remaja banyak sekali pengaruh yang diterimanya baik itu di teman-temannya 

maupun lingkungan sekitarnya. 

d. Pihak sekolah juga memberikan larangan yang ketat kepada siswa atau 

siswinya agar tidak membawa ponsel kesekolah, karena ponsel bisa 

menganggu aktivitas belajar siswa. 
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