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ABSTRAK 

 

AHMAD RASYID RIDHO, NIM, 1512205783, Program Studi : 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, 

Skripsi : “Pengawasan Orang Tua Terhadap Penggunaan Handphone Pada 

Anak SD Di Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten”. 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dan 

dibahas sebagai berikut : Bagaimana pengawasan orangtua terhadap penggunaan 

handphone pada anak SD Desa Nglinggi ?. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengetahui 1 Peran pengawasan orangtua terhadap penggunaan Handphone 

dala, perilaku anak SD di Desa Nglinggi 2 Pengaruh penggunaan Handphone 

terhadap perilaku anak SD dalam masyarakat di Desa Nlinggi 3 Faktor-faktor yang 

mendorong penggunaan Handphone pada anak SD di Desa Nglinggi.   

Manfaat dari penelitian ini adalah 1 Secara teoritis, 2 manfaat praktis. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. 

Metode untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab dengan bertatap muka. Teknik analisis data deskriptif dan kualitatif. 

Dari hasil wawancara menunjukkan 1 Pengawasan Orang Tua terhadap 

penggunaan handphone dalam perilaku anak dengan cara membatasi jam untuk 

bermain handphone dan belajar 2 Pengaruh penggunaan handphone menimbulkan 

banyak perilaku anak yang berubah, dari mulai malas belajar, susah diatur, nilai 

sekolah menurun dan bangun pagi menjadi susah 3 Faktor yang mendorong anak 

menggunakan handphonedari kebiasaan melihat orang tuanya sendiri dan lingkup 

lingkungan desa yang sebagian besar anak-anak sudah menggunakan handphone. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kemajuan zaman di bidang ilmu teknologi pada abad ke 21 ini 

semakin berkembang pesat. Berbagai macam penemuan dengan tujuan 

mempermudah ruang gerak dan ruang lingkup manusia diciptakan satu persatu 

setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa daya pikir masyarakat dan juga pola 

perilaku manusia semakin maju dan berkembang dengan pesat. Peningkatan 

penemuan menjadi lebih canggih ini tentu memang tidak lepas dari para 

penemu-penemu sebelumnya. Sebagai contoh yang sangat banyak berkembang 

pesat pada saat ini adalah penyempurnaan penemuan pesawat telepon oleh 

Alexsander Graham Bell.  

Sejak jaman dahulu manusia telah menciptakan berbagai alat dalam 

melakukan komunikasi khususnya media komunikasi jarah jauh untuk 

mendapatkan informasi atau tujuan lainnya tanpa perlu mendatangi langsung 

tempat tujuan untuk mengetahui informasi tersebut.sejarah perkembangan 

komunikasi terus mengalami perubahan di setiap masa. Mulai zaman 

prasejarah hingga era modern seperti saat ini.  

Merpati pos merupakan alat komunikasi dengan menggunakan burung 

merpati sebagai mengantar surat atau pesan. Pertama kali digunakan pada 

tahun 1416. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari 

jarak jauh. Alat ini ditemukan pada tahun 1837 dan digunakan untuk pertama 

1 
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kali pada tahun 1838. Telephone ditemukan pada sekitar tahun 1876, di 

Indonesia pertama kali digunakan sejak 18 Oktober 19882. Penemuan 

telephone dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin 

berkembang dan meningkat. 

Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920-an, telegram berisi 

kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Telegram ini tarif 

mengirimnya lebih murah dari telephone. Di Indonesia, telegram dipopulerkan 

oleh perusahaan Telkom. Pager atau radia panggil merupakan alat 

telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Pager 

ditemukan tahun 1956 sejak itu pager semakin berkembang. Sebelum telephon 

seluler berkembang, pager digunakan sebagai pengganti untuk layanan 

telephone lokal dan internasional. Di Indonesia pager muncul sebelum tahun 

1997. 

Surat Elektronik (E-mail) merupakan sarana mengirim surat melalui 

jaringan komputer, misalnya internet. Surat elektronik mulai dipakai pada 

tahun 1960-an. Penemuan telephone genggam tak terlepas dari perkembangan 

radio. Penemuan telephone genggam pada tahun 1973, telephon ini 

kemudiandikenal sebagai telephone genggam generasi pertama atau 1G. Tahun 

1990-an generasi kedua atau 2G muncul dengan teknologi GSM (Global 

System For Mobile Telecommunications) dan CDMA (Code Division Multiple 

Acsess). Kini,teknologi telephone genggam sudah mencapai generasi ketiga 

(3G) dan keempat (4G).  
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Dekade 1990-an biasa dibilang menjadi era perubahan model dan 

teknologi handphone. Memasuki dasawarsa ketiga dalam sejarah handphone, 

perubahan teknologi handphone terjadi dengan begitu cepat. Bisa dibilang, 

akselerasi teknologi pada dekade ini meningkat berlipat ganda dibanding era 

sebelumnya. Sejak 1992, handphone sudah mulai bisa mengirimkan pesan 

singkat (SMS) dan untuk menelepon. Di era ini, tonggak smartphone mulai 

tertancap di dunia seluler. Sejak itu, perkembangan dunia seluler pun makin 

cepat. Handphone tak lagi sekadar untuk menelepon atau mengirim pesan 

singkat. Sejumlah fitur canggih pun mulai disiapkan. 

Smartphone telah berevolusi berkali-kali. Kemudahan yang dinikmati 

hari ini tentu tidak terlepas dari perkembangan smartphone bertahun-tahun 

yang lalu hingga kemunculan sistem operasi Android. Android merupakan 

sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Android Imc dan 

dibeli Google pada tahun 2005. Awalnya Android dikembangkan sebagai 

sistem operasi kamera digital, namun segera dialihkan ke smartphone setelah 

mempertimbangkan pangsa pasar yang lebih luas. Setelah kemunculan 

Android pengguna hamdphone dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang 

didapatkan di Playstore. Mulai dari penggunaan aplikasi WA, BBM, 

Instagram, Line, Facebook atau Game-game online.  

Penemuan telepon menjadi sangat menakjubkan pada saat itu, 

bagaimana tidak, seseorang dapat terhubung dengan orang lain tanpa harus 

bertatap muka satu sama lain. Penyempurnaan telephone ini semakin menjadi-

jadi di abad yang sekarang serba modern ini. Dimulai dari munculnya telepon 
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koin, telephone genggam (HP), hingga saat sekarang ini orang-orang lebih 

akrap mengenalnya dengan istilah smartphone atau handphone.  

Perlu diketahui perkembangan handphone dari masa ke masa dimulai 

dari perangkat yang bernama HP (Handphone). HP perkembangan dari 

pesawat elektronik telephone. Bedanya, telephone masih menggunakan kabel 

untuk berkomukasi sementara HP tanpa perlu menggunakan kabel dan bersifat 

portable (praktis bisa dibawa kemana-mana). Di indonesia, jaringan HP 

nirkabel ada dua jenis yaitu GSM (Global System for Mobile 

Telecommunications) seperti : Telkomsel, Indosat, XL axiata. dan CDMA 

(Code Division Multiple Access) seperti: Smartfren, Esia, Flexi dan lain 

sebagainya. Kedua jaringan nirkabel ini masih dipakai di Indonesia.       

Hampir setiap individu mulai dari anak-anak hingga orang tua kini 

memiliki handphone atau smartphone. Tentu saja hal ini bukan hanya terjadi 

tanpa alasan karena daya konsumsi dan kebutuhan masyarakat saat ini sudah 

sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade ke belakang. Kini 

kebutuhan akan komunikasi dan informasi menjadi hal yang paling penting  

bagi semua kalangan masyarakat, di tambah dengan mudahnya mengakses 

berbagai macam fitur yang ditawarkan dari penyedia jasa layanan dari 

produsen smartphone itu sendiri dan berbagai provider pendukung.  

Handphone dapat dinikmati oleh siapa saja, mulai dari kalangan orang 

dewasa hingga anak-anak. Pengguna handphone saat ini banyak di kalangan 

anak-anak dan remaja. Survei SuperAwesome asal inggris menunjukkan 

bahwa 20 persen anak-anak berusia 6-14 tahun di Asia Tenggara termasuk 
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Indonesia, gemar bermain handphone ketimbang permainan tradisional 

lainnya. Anak-anak lebih sering menggunakan aplikasi gamedan media sosial. 

Game digemari karena sifatnya yang menghibur. Game yang terpopuler di 

kalangan gamer adalah COC (Clash Of Clan). Gamer COC lebih banyak di 

kalangan anak-anak. COC merupakan game online berupa peperangan yang 

menggunakan stategi. 

Handphone memiliki fitur menarik yang ditawarkan dan seringkali 

membuat anak-anak cepat akrab dengannya. Banyak manfaat positif yang 

diperoleh dari penggunaan gadget yang dikemukakan oleh psikolog 

Hadiwidjodjo, Psi (2014) yaitu :  

“Mempermudah Komunikasi. handphone merupakan salah satu alat 

yang memiliki teknologi yang canggih. Jadi semua orang dapat dengan 

mudah berkomunikasi. Membangun  kreatifitas  anak  (handphone  

memberikan beragam informasi   yang   juga   bisa   mendorong   anak   

menjadi   lebih   kreatif).  Anak  akan  lebih  mudah   dalam   mencari  

segala  informasi  dan  berita  yang   dibutuhkan olehnya,  terutama  

dalam  hal  belajar  sambil  bermain  ataupun  bermain  sambil belajar.  

Dalam  usia  ini, anak  memang  masih  berada  di  dalam  masa  yang 

mengasyikan  untuk  bermain. Namun  tak  melepaskan  diri  dari  

sebuah  proses pembelajaran  yang  juga  harus  dilakukan”.   

 

Menurut pendapat saya, tidak semua pengguna handphone merupakan 

proses belajar, handphone untuk saat ini bisa membantu anak-anak dalam 

belajar contohnya bagi anak-anak yang mengikuti les atau bimbingan belajar 

di aplikasi Ruang Guru.  

Namun penggunaan handphone secara continue akan berdampak buruk 

bagi pola perilaku anak dalam kesehariannya, anak-anak yang cenderung 

terusmenerus menggunakan handphone akan sangat tergantung dan menjadi 

kegiatan yang harus dan rutin dilakukan oleh anak dalam aktifitas sehari-hari, 
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tidak  dipungkiri saat ini anak lebih sering bermain gadget dari pada belajar 

dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, Hal ini mengkhawatirkan, 

sebab pada masa anak-anak mereka masih labil,  

memiliki rasa keingin tahuan yang sangat tinggi, dan berpengaruh pada 

meningkatnya sifat konsumtif pada anak-anak untuk itu penggunaan 

handphone pada anak-anak perlu mendapatkan perhatian khusus bagi orang 

tua. Beberapa kasus mengenai dampak negatif dari smartphone ini sering 

sekali menimpa anak-anak. Mulai dari kecanduan internet, game, dan juga 

konten-konten yang berisi pornografi.  

Pada umumnya mereka sangat menikmati keasikan dalam 

menggunakan smartphone dalam kegiatan mereka sehari-hari baik itu di 

rumah, lingkungan sekolah dan juga lingkungan bermain anak, sehingga 

sebagian anak cenderung merasa asik menikmati sajian game dari sebuah 

handphone yang dimiliki dibandingkan bermain dengan teman sebayanya di 

lingkungan rumah.  

Bahkan anak-anak lebih asik dengan handphone daripada 

mendengarkan perintah orang tua. Selain itu  seringkali ada yang marah jika 

diperintah oleh orang tua. Itulah salah satu bentuk kecanduan anak-anak 

terhadap handphone yang dimiliki. Lebih mementingkan benda mati dari pada 

dunia nyatanya. Kadang anak disuruh makan, diminta untuk mandi, tidur dan 

lainnya tidak mau. Anak-anak mementingkan bermain handphone dari pada 

melakukan rutinitas yang mesti dilakukan setiap hari. Lebih parahnya lagi jika 

sudah asik dengan handphone yang ada di tangan, anak-anak sering tidak 
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menengok kanan kiri atau memperdulikan siapa orang yang ada di sekitarnya.  

Bahkan untuk menyapa orang yang lebih tua saja enggan. Itu akibat 

penggunaan gadget yang berlebihan.  

Kemudahan untuk mengakses informasi yang ditawarkan oleh 

samrtphone membuat anak-anak cenderung kesulitan memilih hal yang 

memang disajikan untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Dari kemudahan 

tersebut timbul rasa ingin tahu anak-anak untuk lebih dalam mengakses konten 

dewasa yang memicu terjadinya tindakan kriminal atau asusila yang didasari 

oleh rasa ingin tahu yang tinggi sehingga membuat mereka mempraktekannya.  

Seperti contoh kasus mengenai pelecehan seksual yang ditulis dalam berita 

online berita jakarta.com (2014) :  

Lusianawati (2014) - “di duga akibat pengarauh tayangan berbau 

pornografi  yang mudah diakses melalaui internet atau media sosail 

lainnya, seorang siswa kelas 3 SD berinisial RD (10), dilaporkan 

melakukan pelecehan seksual (sodomi) tehadap lima teman sebayanya 

di jl. Baru tumbuh,RT 05/04, kelurahan tugu selatan, koja, jakarta 

utara.kasus ini terbongkar setelah salah seorang kerebat korban, secara 

tidak sengaja mendengar celotehan anak-anak yang bercerita soal 

perilaku seksuaal RD, sabtu (31/5) lalu.”  

 

Menurut pendapat saya, aalam usia saat ini sangat memerlukan peran 

serta orang tua dalam penggunaan handphone. Orang tua harus teliti dan 

menguasai teknologi untuk membatasi hal-hal yang negatif dalam penggunaan 

handphone yang teknologinya semakin hari semakin canggih. Dalam hal ini 

orang tua harus mengetahui apa saja yang di mainkan atau situs apa saja yang 

di buka oleh anak tersebut. 
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Selain itu terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi di provinsi 

lampung seperti yang dirilis berita online saibumi.com (2015) :  

Untuk diketahui, BD (12) bocah yang masih duduk dibangku sekolah 

dasar, diduga telah mencabuli 4 gadis kecil. Adapun keempat gadis 

kecil yang diduga telah dicabuli oleh pelaku, ZS (1,6) AL (8,6) AM (8) 

ML (8). Sebelumnya diberitakan, warga kelurahan Fajaresuk 

kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu, digegerkan dengan 

seorang siswi yang masih duduk dibangku kelas VI Sekolah Dasar BD 

(12) mencabuli anak yang baru berusia 1,5 tahun. Sementara BD (12) 

saat ditemui di halaman rumahnya, mengakui telah melakukan 

perbuatan tersebut karena menirukan film video porno yang dilihat di 

HP milik temannya. "Iya saya melakukan perbuatan itu karena habis 

melihat video porno di handphone teman saya," katanya dengan polos 

menjawab.(*) Irianto, (2015).  

 

Menurut pendapat saya, melihat dari dampak negatif handphone, 

pengawasan orang tua menjadi hal yang sangat penting bagi anak-anak 

pengguna handphone. Untuk mengontrol penggunaan handphone orang tua 

harus paham dengan teknologi handphone. Orang tua harus mengatahui fungsi 

dan manfaat handphone, orang tua juga harus mengerti kegunaan handphone 

untuk apa saja selain untuk telepon dan sms. 

Dari pernyataan kasus diatas sudah dapat disimpulkan bahwa memang 

memberikan handphone pada anak tanpa adanya pengawasan orang dewasa 

atau orang yang lebih tua memang akan cenderung menimbulkan beberapa 

dampak negataif. Kasus diatas tentu anak akan lebih mudah mengakses 

berbagai konten pornografi dari gadget yang dimiliki karena lebih mudah dan 

juga praktis. Inilah mengapa memberikan handphone pada anak masih 

menjadi suatu hal yang pro dan kontra di kalangan masyarakat. 
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Oleh karena itu peran orang tua terhadap anak-anaknya harus selalu 

dilakukan. Jangan sampai orangtua mengandalkan handphone untuk 

menemani anak, dan orangtua membiarkan anak lebih mementingkan 

handphone supaya tidak merepotkan orangtua. Dengan cara mengontrol setiap 

konten yang ada di handphone anak-anaknya. Orang tua harus bisa mengajak 

diskusi dalam arti adanya tanyajawab mengenai isi dari semua handphone 

yang dimiliki anak-anaknya. Ini artinya waktu bermain adalah waktu yang 

bermanfaat. Anak bisa belajar lewat waktu bermain. Selama waktu itu anak 

bisa meniru tingkah laku orang dewasa, mengembangkan daya imajinasi dan 

kreatifitasnya.  

Handphone memiliki fitur menarik yang ditawarkan dan seringkali 

membuat anak-anak cepat akrab dengannya. Seperti contoh kasus di Desa 

Nglinggi ada seorang anak kecil yang matanya terkena radiasi cahaya pada 

handphone. Karena setiap hari melihat semua orang dirumah memainkan 

handphoe sehingga anak tersebut ingin memainkan juga. Karena kecanduan 

akan permain di handphone dan tanpa ada pengawasan dari orang tua sehingga 

merusak mata anak karena radiasi cahaya handphone. 

Pembatasan waktu penggunaan handphone di hari sekolah hanya 1-2 

jam sepulang sekolah dilanjut untuk belajar dan hanya saat hari libur saja 

boleh bermain handphone sampai sore. Pembatasan kuota internet hanya pada 

waktu penggunaan handphone saja setelah itu data dimatikan untuk 

menghemat kuota. Orang tua selalu mengawasi setiap anak bermain 

handphone dan selalu mengecek akses apa saja yang dibuka oleh anak.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai latar belakang, maka 

penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terkait  pengaruh media 

sosialndengan judul “Pengawasan Orang Tua Terhadap Penggunaan 

Handphone Pada Anak SD Di Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan 

Kabupaten Klaten”   

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil adalah: 

1. Alasan Objektif 

a. Handphone sebagai alat komunikasi masyarakat/individu yang 

mempermudah melakukan komunikasi antar individu lainnya serta 

dampak yang akan ditimbulkan dari  media social sangat besar. 

b. Pelaksanaan kontrol penggunaan media social saat ini tidak hanya 

sebagai alat komuikasi semata melainkan sebagai tempat jual beli 

sehingga terentuknya pola interaksi social yang sangat berbeda denga 

interaksi tatap muka. 

2. Alasan Subyektif 

a. Karena saat ini penulis berdomisilidi (Desa Nglinggi Kecamatan 

Klaten Selatan)Sehingga mempermudah penelitian dalam 

pengumpulan data-data penelitian yang akan diperlukan. 

b. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh handphone terhadap 

prilaku anakdan  peran serta orang tua terhadap anak dalam 

menghadapi perkembangan handphone di Desa Nglinggi. 
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C. Perumusan Masalah 

Untuk menjelaskan pembahasan dalam penelitian ini, dipandang perlu 

penulis merumuska masalah yang akan dikaji dan dibahas sebagai berikut: 

Bagaimana pengawasan orangtua terhadap penggunaan handphone 

pada anak SD Desa Nglinggi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang penulis laksanakan ini mempunyai tujuan : 

1. Untuk mengetahui peran pengawasan orangtua terhadap penggunaan 

handphone dalam perilaku anak SD di masyarakat Desa Nglinggi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan handphone terhadap perilaku 

anak SD dalam masyarakat di Desa Nglinggi. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong penggunaan 

handphone pada anak SD di Desa Nglinggi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai beikut: 

1. Secara teoris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh dari penggunaan handphone terhadap hubungan komunikasi 

interpersonal awal di masyarakat sekitar  desa Nglinggi. 

 



12 
 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Orang Tua 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai pengaruh dari penggunaan handphone terhadap 

hubungan komunikasi interpersonal dan mampu menggunakan 

handphone  dengan sewajarnya di desa nglinggi. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 

dikembangkan lebih lanjut, serta referensi tehadap penelitian 

selanjutnya. 

 

F. Penegasan Judul 

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penelitian ini penulis 

memandang perlu menguraikan perihal judul sebagai berikut: 

1. Pengawasan 

Suatu kegiatan seseorang untuk mengontrol atau 

mengkoreksisuatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, hal ini 

bertujuan agar suatu kegiatan atau pekerjaan tersebut tidak mengalami 

atau terjadi kesalahan.  

2. Orang Tua 

Dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan 

membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, 

maka ada dua individu yang memainkan peranan penting yaitu peran ayah 

dan peran ibu. 
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3. Handphone  

Merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa 

dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan 

pesan berupa suara. 

4. Anak SD Sebagai Obyek Penelitian 

Mereka yang berusia 6-12th atau bisa disebut dengan periode 

intelektual. Pada umur 5-6th seorang anak dianggap sudah matang 

memasuki sekolah.  

5. Desa Nglinggi 

Adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Klaten Selatan, 

Kabupaten Klaten yang dijadian sebagai tempat penelitian. 

Dengan demikian penegasan judul yang dimaksud mempunyai  

pengertian bahwa kepemilikan handphone dikalangan masyarakat, 

merupakan sebuah sarana untuk menjalin komunikasi yang dapat 

mempengaruhi perilaku sosial di kalangan masyarakat khususnya di Desa 

Nglinggi. 

 

G. Pembatasan Masalah 

Agar Permasalahan yang sedang dikaji dan diteliti tidak melebar dan 

meluas dari kajian yang telah ditetapkan, maka perlu ada pembatasan 

permasalahan yaitu : 

1. Yang dimaksud perubahan perilaku sosial adalah perubahan perilaku anak 

yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Nglinggi. 
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2. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian adalah anak-anak di Desa 

Nglinggi. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang peran pengawasan orang tua, handphone, 

orangtua, anak sd, dan lingkungan keluarga. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi variabel penelitian, metode pengumpulan 

data, validitas data, dan teknik analisis data. 

 BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitian  

 BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

   Simpulan hasil penelitian dan saran – saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengawasan orang 

tua terhadap penggunaan handphone pada anak SD di Desa Ngilingi Kecamatan 

Klaten Selatan Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengawasan orang tua terhadap pengguaan handphone dalam perilaku anak 

dengan cara membatasi jam untuk bermain handphone dan belajar. 

2. Pengaruh penggunaan handphone menimbulkan banyakperilaku anak yang 

berubah, dari mulai malas belajar, susah diatur, nilai sekolah menurun dan 

bangun pagi menjadi susah. 

3. Faktor yang mendorong anak menggunakan handphone dari kebiasaan 

melihat orang tuanya sendiri dan lingkup lingkungan desa yang sebagian 

besar anak-anak sudah menggunakan handphone. 

 

B. SARAN 

  Berdasarkan uraian dan simpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan dimasa yang akan 

datang dan sebagai pertimbangan bagi orang tua untuk lebih mengawasi anak-

64 
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anak dalam menggunakan handphone berdasarkan penelitian yang dilakukan 

yaitu : 

1. Pengawasan orang tua sangat penting, karena anak-anak sudah kecanduan 

handphone dan susah untuk melepaskannya perlu perhatian khusus bagi anak-

anak yang susah terlepas oleh handphone. 

2. Dari hasil wawancara tersebut pengaruh penggunaan handphone membuat 

nilai sekolah menurun karena susuah belajar, sehingga orang tua lebih 

memperhatikan jam belajar anak. Memberi batasan penggunaan handphone 

untuk belajar, memberi ketegasan khusus supaya anak mudah diatur. Sebab 

bila anak-anak kecanduan handphone akan berpengaruh lebih buruk dari 

sebelumnya. 

3. Sebagai orang tua seharusnya lebih memikirkan lagi untuk membelikan anak 

Handphone. 
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