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ABSTRAK 

Pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang yang sangat 
bergantung pada kecanggihan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan 
smartphone seperti yang digunakan oleh remaja di Kabupaten Sleman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan smartphone 
pada remaja di Kabupaten Sleman khususnya dalam hal interaksi dengan 
keluarga mereka. Selain itu juga untuk menjelaskan bagaimana penggunaan 
smartphone oleh remaja. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.  Informan 
sebagai sumber data pada penelitian ini adalah remaja berusia 11-24 tahun 
yang memiliki smartphone dan orang tua (Ibu) mereka yang bertempat tinggal 
di Kabupaten Sleman. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik 
purposive sampling dan snowball. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahap 
yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan remaja di Sleman yang menggunakan 
smartphone ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengakses 
informasi maupun berkomunikasi melalui smartphone yang dimiliki. Baik itu 
menggunakan fasilitas SMS, media sosial maupun aplikasi instant messenger 
di dunia maya yang bisa diunduh secara gratis dan digunakan melalui 
smartphone. Para remaja yang sudah tercandu dengan smartphone, sangat sulit 
bagi mereka untuk membagi waktu, seperti waktu belajar yang semakin 
berkurang karena mereka hanya fokus dengan smartphone yang dimilikinya. 
Bahkan interaksi dengan keluarga juga ikut terpengaruh. Penggunaan 
smartphone memberikan perubahan terhadap pola interaksi antara remaja 
dengan orang tua. Saat proses komunikasi muncul noise (gangguan) yang 
membuat perhatian remaja menjadi teralih saat diajak berkomunikasi secara 
tatap muka. Namun dibalik dampak negatif yang muncul akibat penggunaan 
smartphone, ternyata smartphone juga dapat memberikan manfaat bagi remaja 
dalam berkomunikasi baik dengan anggota keluarganya maupun dengan 
teman-temannya. Akses informasi melalui internet juga semakin mudah dan 
memperlancar komunikasi remaja baik dalam hal bersosialisasi maupun 
pendidikan mereka. 
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