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ABSTRAK 
 

Laily Istiqomah, 2016, Handphone Dan Perubahan Pola Interaksi (Studi Kasus 
Di Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya), Skripsi Program 
Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
 
Kata Kunci: Handphone Dan Perubahan Pola Interaksi 
 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini hanyalah satu yakni dampak 
dari penggunaan handphone. Namun dari satu rumusan masalah tersebut terdapat 
sebuah sub pembahasan di dalamnya, antara lain pembahasan mengenai 
perubahan pola interaksi, dan mengapa terjadinya perubahan pola interaksi 
setelah menggunakan handphone bagi masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari 
Surabaya. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang 
digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Wonocolo 
Kelurahan Jemur Wonosari di Kota Surabaya ini adalah teori interaksionisme 
simbolik, tokoh dari teori ini adalah George Herbert Mead. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa; (1) Dampak dari penggunaan 
handphone dan perubahan pola interaksi di kalangan masyarakat Kelurahan 
Jemur Wonosari Kota Surabaya. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
mereka lebih sering mengoperasikan handphonenya ketika sedang berinteraksi 
dengan interaksi, sehingga lawan bicaranya merasa risih, kesal, jengkel, merasa 
tidak diperhatikan, merasa diabaikan, maupun merasa tidak dihormati. 

(2) Terjadi perubahan pola interaksi setelah menggunakan handphone bagi 
masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari kota Surabaya: Karena sebelum adanya 
handphone pola interaksi di Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari masih sangat 
baik, mereka saling berinteraksi, bersosialisasi, dan bertatap muka secara 
langsung. Sehingga hubungan diantara mereka tetap erat dan terjaga dengan baik. 
Tetapi setelah teknologi itu semakin lama semakin canggih, maka handphone pun 
sudah mulai masuk di lingkungan masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari. 
Sehingga sebagian masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari sudah memiliki 
handphone dan lambat laun masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari semuanya 
sudah memiliki handphone hingga sekarang. Sehingga pola interaksi pun menjadi 
berubah setelah adanya penggunaan handphone di kalangan masyarakat 
Kelurahan Jemur Wonosari. Dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan 
pola interaksi setetlah adanya keberadaan handphone yang telah masuk ke dalam 
lingkungan masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari. 




