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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu ciri kehidupan masyarakat modern adalah ditandai dengan 

kemajuan dalam penguasaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang menuju pada 

kehidupan negara maju atau modern, oleh karenanya kehidupan masyarakat 

Indonesia juga tidak lepas dari penguasaan teknologi informasi. Salah satunya 

adalah penetrasi teknologi smartphone disamping teknologi komunikasi yang lain 

seperti internet maupun media sosial. 

Dalam penelitian Rosidah (2013)Smartphone atau ponsel cerdas menjadi 

fenomena yang meningkat secara drastis pada beberapa tahun, ketika smartphone 

mulai banyak digunakan. Banyak sekali penawaran meningkat untuk beberapa 

jenis dari smartphone. Pada mulanya adalah handphone yang digunakan untuk 

telepon maupun sms, namun untuk jenis handphone tertentu dapat pula digunakan 

untuk mengakses internet. Karena teknologi yang semakin berkembang 

menyebabkan sebuah smartphone dapat diibaratkan dengan menyamai fungsi 

yang hampir sama dengan laptop atau PC.  

Head of Vas, Application and Devices Management Group Telkomsel, 

Gideon Edi Pramono menyebutkan bahwa masyarakat banyak yang beralih 

menggunakan smartphone karena  lebih mudah, praktis dan tidak membuang-

buang waktu seperti saat menggunakan laptop maupun PC untuk mencari 
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informasi maupun mengirim data. Smartphone menjadi semakin banyak 

digunakan semenjak situs jejaring sosial di dunia maya semakin bermunculan. 

Bahkan smartphone menimbulkan kecanduan dan mampu menyebabkan hal yang 

interaktif saat berkomunikasi bagi penggunanya. Karena alat telekomunikasi ini 

mudah digunakan dan memudahkan untuk terhubung dengan orang-orang biarpun 

jarak mereka berjauhan. Sehingga pada setiap kalangan baik anak-anak maupun 

dewasa yang memiliki smartphone mereka dapat menghabiskan waktunya untuk 

menggunakan smartphone jika tidak ada kegiatan lain (Harian Neraca 2013) 

Fenomena lain yang terlihat dari maraknya penggunaan smartphone yaitu 

pengguna seakan memiliki dunianya sendiri di dalam smartphone tersebut. 

Terlihat dari bagaimana seseorang selalu sibuk dengan smartphonenya, bahkan 

sampai mengabaikan orang disekitarnya dalam kehidupan nyata. Kehadiran 

perangkat ini menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi dengan orang-orang 

terdekat yang benar-benar ada disekitarnya. Kemudahan bersosialisasi yang 

didapatkan dalam menggunakan smartphone ini, justru membuat penggunanya 

terlihat anti-sosial di kehidupan nyata. Tidak jarang sering ditemukan sekelompok 

orang yang sedang berkumpul, namun intensitas interaksi sosial mereka lebih 

rendah dibanding dengan memerhatikan smartphone mereka masing-masing, 

dalam hal ini ialah seperti saling berbicara maupun berkomunikasi secara 

langsung (Kompas on-linewww.kompasiana.com , 16/032016) 

Kepemilikan smartphone ini bukan lagi hal yang aneh di kalangan remaja, 

terlebih remaja yang berlatar belakang dengan orang tua yang mampu di bidang 

ekonomi. Di kalangan anak-anak dan remaja, gadget dan ponsel menjadi sesuatu 

http://www.kompasiana.com/
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yang melekat erat bahkan bisa jadi kebutuhan primer. Karena begitu lekatnya 

dengan kehidupan, salah seorang psikolog Inggris, Steve Pope (2012) mengatakan 

mereka itu seperti sakau karena narkoba. Tanpa piranti tersebut mereka serasa 

seperti orang yang kecanduan.Hal ini disampaikan karena saat ini dia sedang 

menangani seorang yang sedang kecanduan smartphone pada tingkat yang akut 

(Rosidah 2013). 

Hubungan timbal balik antara keberadaan teknologi dengan perilaku 

manusia dapat juga digambarkan melalui riset yang menjelaskan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan dalam perilaku manusia ketika mereka dihadapkan 

pada alat (device) yang berbeda. Perilaku pengguna smartphone menunjukkan 

bahwa perilaku checking notification dilakukan dua kali lipat lebih banyak 

dibanding laptop, dan durasi yang dihabiskan untuk mengecek smartphone lebih 

sebentar dibanding dengan  laptop. Namun demikian, keberadaan alat komunikasi 

tersebut mempunyai kecenderungan yang sama bagi penggunanya yaitu timbulnya 

kebiasaan untuk mengecek, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. 

Setiap nilai informasi yang didapat dari smartphone membuat intensitas untuk 

mengecek juga meningkat (Oulasvirta, Rattenbury, Ma, & Raita, 2012). 

Masa  remaja,  merupakan  masa  yang  sebagian  besar  diarahkan  pada 

persoalan hubungan teman sebaya. Remaja akan banyak menghabiskan waktu 

bersama  teman-teman  sebaya  daripada  bersama  anggota  keluarga.  Remaja 

mulai  berusaha  melepaskan  diri  dari  pengaruh  dan  dominasi  orang  tua,  dan 

mulai  bergerak  mencari  identitas  dalam  kelompok-kelompok  yang  berjenis 

kelamin  sama,  dan  rata-rata  usia  sama.  Interaksi  yang  terus  menerus,  dan 
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intens  akan  membentuk  suatu  hubungan  persahabatan.  Ormrod  (2009  :  109) 

menyatakan  bahwa  hubungan  pertemanan  menjadi  suatu  pembelajaran  dan 

pelatihan  berbagai  ketrampilan  sosial  bagi  para  remaja  termasuk  negosiasi, 

persuasi, kerjasama, kompromi, kendali emosional, dan penyelesaian konflik. 

Pendapat  tersebut  dapat  dijabarkan  bahwa  teman  sebaya  dalam  kelompok 

interaksi  sosial  memiliki  peran  yang  penting  untuk  membentuk  identitas. 

Individu  akan  saling  mempengaruhi  dalam  proses  interaksi  sosial,  terjadi 

imitasi perilaku, dan belajar untuk meningkatkan ketrampilan sosial. 

Kemudian, penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kaum muda 

merupakan golongan yang paling sering melakukan komunikasi dengan berbagai 

pihak, seperti teman, guru, orangtua, dan sebagainya. Dengan memiliki  

smartphone, maka kebutuhan tersebut semakin tersalurkan dengan baik (Lenhart, 

2012 ). 

Remaja dalam hal ini pelajar, sedang berada pada proses di mana menuju 

kepada sifat kedewasaan, pola pikir remaja yang cenderung terbuka lebih mudah 

menerima hal-hal baru yang bersifat inovatif dibandingkan orangtua. Usia remaja 

adalah usia dimana interaksi dan komunikasi yang dilakukan kepada orang-orang 

yang baru di sekitarnya dilakukan secara intens, dan penggunaan smartphone 

memberikan dampak, baik yang bersifat negatif maupun positif dalam interaksi 

sosialnya (Noor 2014). 

Utaminingsih (2012) dalam penelitiannya mengenai aspek sosial dalam 

penggunaan blackberry messanger menyatakan bahwa tingkat penggunaan ponsel 

pada remaja cenderung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel sebagai media 
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komunikasi dan juga media hiburan dianggap menjadi kebutuhan sehari-hari yang 

penting bagi remaja, baik remaja laki-laki maupun perempuan. Remaja cenderung 

tinggi memanfaatkan dalam kesehariannya, dalam menggunakan ponselnya 

sebagian besar menghubungi pihak yang berada dalam lingkungan sebayanya, 

yaitu teman, sahabat maupun pacar. Hal ini dikarenakan remaja merasa belum 

cukup untuk berkomunikasi atau berhubungan ketika bertemu saja dengan teman 

atau pacar. Selain itu faktor kesibukan orang tua atau saudara dapat menjadikan 

remaja jarang menghubunginya melalui ponsel. 

Fenomena ini dapat ditemui di kalangan remaja bahkan anak-anak hingga 

dewasa dimana setiap saat dimanapun mereka selalu mengakses smartphonenya, 

tidak peduli apapun kegiatan mereka saat itu.Seakan-akan saat ini manusia sudah 

terkurung dalam dunia virtual yang memberikan kenyamanan sehingga 

melupakan kebutuhannya sebagai makhuk sosial yang membutuhkan pertemuan 

fisik untuk berinteraksi dan menumbuhkan sikap-sikap manusiawinya. Hal ini 

telah mengubah interaksi manusia yang secara evolutif membutuhkan pertemuan 

fisik dan psikis menjadi pertemuan virtual yang dingin. Jika smartphone tidak 

digunakan dengan bijak, hubungan kekerabatan antar manusia lama kelamaan 

akan kehilangan keintimannya. Sedangkan orang yang kecanduan smartphone 

membangun pertemanan lewat internet tanpa disertai pertemuan fisik dengan 

orang tersebut akan kehilangan pijakan dengan dunia nyata. Ia masuk dalam dunia 

simulasi yang seolah-olah punya banyak teman, padahal tidak. (Kompas on-line 

15Maret2009,http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/15/06472516/keintiman.

pun.terkikis, Keintiman pun Terkikis). 
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Fenomena  remaja  dalam  era  modern  seperti  sekarang  yang sangat 

dimanjakan  oleh  alat  teknologi  dalam  berbagai  aktivitas,  dalam  hal 

komunikasi  jarak  jauh  para  remaja  pada  umumnya  cenderung menggunakan 

smartphone, yang  pada  awal  penciptaan  produk  ini diperuntukkan  bagi 

kalangan  Pebisnis agar  memudahkan  kegiatan usahanya. Tetapi  pada  faktanya, 

para  remaja  juga  memilih smartphonedisebabkan  aplikasi  dan  fitur-fitur  

canggih  yang  terdapat  di  dalamnya. Ketergantungan ini membuat para remaja 

sulit lepas dari gadget jenis ini, sehinggaintensitas  pemakaian  di  kalangan  

mereka  dapat  merubah  pola interaksi sosialnya (Noor 2014) 

Joko Reza (2015) parahnya lagi, benua Asia memiliki jumlah pecandu 

smartphone terbanyak dan diprediksi akan terus meningkat. Survei terkini yang 

dilakukan Science Direct mengungkap, 25% dari pengguna smartphone yang 

mayoritas remaja di Asia mengidap nomophobia.Lebih lanjut, survei tersebut 

menjelaskan 72% di antara anak-anak berusia 11-12 tahun di Korea Selatan 

menghabiskan waktunya 4 sampai 5  jam sehari untuk menggunakan smartphone. 

Jumlah ini belum digabungkan dengan total penggunaan smartphone oleh remaja 

di berbagai negara lain di Asia, termasuk Singapura, yang rupanya memiliki 

tingkat penggunaan smartphone tertinggi di dunia. Padahal, populasinya hanya 

sebanyak 6 juta jiwa saja.Hal tersebut, dipandang Chong Ee-Jau, peneliti dari 

Touch Cyber Wellness Centre di Singapura, sebagai fenomena yang 

"mengerikan". Jika tidak ditanggulangi, maka penggunaan smartphone akan 

disalahgunakan dan menjadi negatif.Kebanyakan kalangan remaja kurang dewasa, 
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dan mereka kesulitan serta selalu menyalahartikan penggunaan smartphone, tutur 

Ee-Jau. 

Prayudi (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa fenomena 

penggunaan  smartphone  pada  pelajar,  terdapat  dua  faktor  utama  dalam 

penggunaannya  yaitu  faktor  kebutuhan  dan  faktor  gaya  hidup.  Kebutuhan 

akan  informasi dalam dunia  global telah mendorong para  siswa-siswi untuk 

menggunakannya,  serta  gaya  hidup  pada  masyarat  modern  telah  menjadi 

faktor yang kedua. Adapun dampak sosial penggunaan smartphone pada pelajar 

ini terdiridampak positif dan dampak negatif. Dampak yang postif yaitu 

meningkatkan rasa  percaya  diri,  lebih  memudahkan  komunikasi,  dan  

memperoleh  banyak teman.  Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  pelajar  

menjadi ketergantungan, terjadinya kesenjangan interaksi, dan terciptanya 

hubungan yang palsu. 

Fitur pada smartphone yang umumnya digunakan oleh para remaja adalah 

situs jejaring social (social networking) yang memungkinkan penggunanya untuk 

membuat profil , melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau 

menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Jenis jejaring social yang 

biasa di akses oleh para remaja Indonesia yaitu bbm,  line, instagram, path, 

facebook, youtube dan masih banyak lagi. Dari semuanya itu dapat diakses 

melalui smartphone, dan ini merupakan salah satu alasan utama mereka beralih 

menggunakan alat tersebut (Noor 2014). 

Kemunculan telepon genggam smartphonemembuat  banyak  kalangan  

remaja  lebih  asik dan  sibuk  dengan  fitur  yang  terdapat  pada  alat tersebut,  
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mereka  jauh  lebih  menyukai  interaksi via jejaring sosial media, dari pada harus 

bertatap muka  langsung.  Adanya  smartphone juga memiliki  efek  baru  pada  

perilaku  penggunanya (Bian & Leung, 2014). 

Di samping dengan adanya situs jaringan sosial, ternyata juga terdapat sisi 

negative. Pengaruh negatifnya yaitu, orang yang tidak bijak memanfaatkan situs 

jaringan sosial akan terkurung dalam narsisisme individual dan terisolasi dari 

dunia nyata. Selain itu mereka yang kecanduan merasa sudah punya banyak teman 

di dunia maya, lalu enggan menjalin relasi dengan sekitarnya. Hidup menjadi 

terkurung dalam dunia virtual. Hal ini berakibat pada berkurangnya interaksi 

secara langsung. Yang nantinya akan berakibat pada meningkatnya konsumerisme 

pada bentuk teknologi, karena perkembangan teknologi yang terjadi selalu 

berhubungan dengan aspek ekonomi dan aspek sosial pada masyarakat kita ( 

Kompason-line15Maret2009, 

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/15/06472516/keintiman.pun.terkikis,  

Keintiman pun Terkikis). 

Khafidli (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan penggunaan 

smartphone memang berpengaruh dalam kehidupan manusia.Namun dalam 

penggunaan smartphone tersebut harus melihat situasi dan kondisi sekitar. 

Apakah sedang berbicara dengan teman, atau mungkin keluarga.Seperti pada 

respondennya secara tidak langsung gadget (smartphone) dapat membuat orang 

menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Smartphone juga mempengaruhi 

batasan komunikasi kita yang dulunya lebih sering bertemu secara langsung, 

sekarang hanya sebatas social media maupun SMS. Walaupun dinilai dari sisi 

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/15/06472516/keintiman.pun.terkikis
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positifnya, kita bisa berinteraksi saat sedang sibuk-sibuknya. Dengan kata lain, 

smartphone berpengaruh terhadap interaksi sosial dengan mengubah pola pikir 

manusia agar tidak perlu melakukan hal yang memerlukan usaha yang besar dan 

waktu maupun biaya yang banyak. Fenomena ini menghilangkan budaya tatap 

muka manusia dan dengan perlahan menghapus prinsip bertemu langsung itu 

lebih menyenangkan.  

Selain itu, smartphone juga mengubah pola pikir manusia bahwa 

mengoperasikan smartphone lebih menarik ketimbang berinteraksi dengan lawan 

bicara secara langsung. Pengguna smartphone aktif ini terkadang tidak menyadari 

bagaimana perasaan lawan bicaranya yang hanya terdiam melihat mereka sibuk 

menggunakan smartphone-nya. Jelas apabila smartphone mempengaruhi interaksi 

manusia denngan mengubah interaksi secara langsung (face to face) menjadi tidak 

langsung (Khafidli 2014). 

Kemudian pada penelitian Putra (2014) menjelaskan bahwa peran 

smartphone pada interaksi sosial di kalangan remaja yang ditinjau dari 

penggunaannya seperti pada kelompok persahabatan anak muda yang 

menggunakan smartphone dengan keberagamannya menjadi sarana komunikasi 

dengan antar individu yang baik dari kelompok persahabatan itu sendiri maupun 

dari luar, selain smartphone juga digunakan untuk mengakses media sosial. Pada 

kelompok persahabatan ini beranggapan bahwa adanya smartphone memberikan 

dampak positif dalam hal interaksi sosial yang mereka lakukan. Mereka juga 

sedikit menghilangkan anggapan banyak orang terhadap adanya smartphone yang 

mengatakan bahwa smartphone mempunyai kesan mendekatkan yang jauh dan 
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menjauhkan yang dekat. Kelompok persahabatan ini tidak beranggapan dengan 

anggapan banyak orang dikarekanakan mereka mempunyai karakter persahabatan 

yang dilengkapi oleh faktor kedekatan satu dengan anggota kelompok yang 

lainnya, serta mereka mempunyai kesamaan akan minat dalam suatu hal tertentu 

seperti hobi. 

Syarief (2015) dalam penelitiannya yang dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh perilaku pengguna dari sebuah smartphone terhadap 

komunikasi interpersonal siswa khususnya pada siswa kelas 3 di SMK TI 

Airlangga Samarinda. Dalam penelitian ini yang mengambil 20% dari 129 total 

siswa kelas 3 dan diperoleh (25 siswa) kelas 3 sebagai sampel. Dalam penelian ini 

terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku pengguna smartphone terhadap 

komunikasi interpersonal siswa di SMK TI Airlangga Samarinda Artinya perilaku 

pengguna smartphone mempunyai hubungan yang sedang terhadap perubahan 

komunikasi interpersonal siswa SMK TI Airlangga khusunya pada siswa kelas 3. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa menerima 

hipotesis alternatif yaitu terdapat pengaruh signifikan antara perilaku pengguna 

smartphone terhadap komunikasi interpersonal siswa khususnya pada siswa kelas 

3 di SMK TI Airlangga Samarinda.. Pengaruh signifikan yang berarti komunikasi 

interpersonal siswa kelas 3 SMK TI Airlangga telah mengalami perubahan 

dimana para siswanya lebih cenderung menggunakan smatphone dalam 

melakukan kegiatan atau perantara dalam berkomunikasi sehari-hari dan tanpa 

disadari timbulnya keterbatasan dalam berinteraksi secara langsung (face to face). 
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Penelitian di Amerika mengatakan idealnya seseorang harus bertemu 

dengan keluarga dan teman-temannya setidaknya tiga kali dalam sepekan. Sebab 

dari hasil penelitian mereka, partisipan yang hanya berinteraksi sosial satu kali 

dalam sebulan berpeluang lebih tinggi untuk mengalami depresi, yakni 

11,5%.Sebaliknya, mereka yang melakukan kontak lebih dari tiga kali seminggu 

hanya berpeluang sebanyak 6,5% untuk terserang depresi. Meskipun penelitian 

tersebut hanya melibatkan orang-orang dengan usia paruh baya, namun tidak 

menutup kemungkinan risiko yang sama akan menghantui remaja atau anak-anak 

yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget-nya ketimbang 

berinteraksi sosial (www.detik.com 16/03/16) 

Firdaus (2015) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa smartphone 

memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari baik untuk berkomunikasi 

maupun dalam bidang pekerjaan. Keberadaan smartphone sering kali menjadikan 

seseorang menjadi malas untuk bersilaturahmi secara langsung, baik dengan 

teman maupun keluarga, hal ini dikarenakan lebih suka berinteraksi melalui fitur 

media yang ada pada smartphone tersebut. Selain itu, smartphone juga dapat 

menghilangkan rasa solidaritas dan rasa hormat kepada sesama, bahkan yang 

lebih tua, karena tidak menghargai temannya saat diajak berinteraksi.  

Kepemilikan smartphone tersebut, menjadikan kegiatan mengakses situs 

jejaring sosial menjadi sangat mudah bagi mereka, sehingga memungkinkan 

mereka mencari teman baru secara mudah, dan interaksi pun menjadi sering 

dilakukan lewat social networking. Berdasarkan permasalahan, fenomena, 

kondisi, dan kenyataan dari hubungan penggunaan smartphone terhadap interaksi 

http://www.detik.com/
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sosial, tanpa disadari para pecandu smartphone kehilangan kemampuan untuk 

hidup bersama dan juga semakin berkurangnya interaksi sosial secara langsung 

(Firdaus 2015) 

 Interaksi sosial yang terbentuk kemudian “dipercepat” prosesnya melalui 

suara dan teks atau tulisan (Brotosiswoyo, 2002). Interaksi sosial saat ini berbeda 

dengan dahulu yang biasa disebut “telepati” (komunikasi antara dua manusia yang 

tidak bergantung pada tempatnya) dan sudah menjadi perwujudan riil yang biasa, 

yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Ponsel disamping itu juga dapat merubah 

makna dari “kesendirian”.Kesendirian itu dapat menjadi suatu suasana yang lebih 

ramai dan hidup. Dengan satu ponsel yang canggih saja, kita dapat mendengarkan 

musik, bermain games, internet, foto-foto, menonton video, dan lain-lain 

meskipun kita berada dalam satu ruangan sendirian tanpa ada apapun. Dari sekian 

kelebihan yang telah ditawarkan dari suatu ponsel, tetap iterdapat juga banyak 

dampak negatif bermunculan. Budyatna (2005) mengemukakan bahwa bentuk 

komunikasi yang paling ideal adalah yang bersifat transaksional, dimana proses 

komunikasi dilihat sebagai suatu proses yang sangat dinamis dan timbal balik. 

Budyatna (2005) melihat bahwa dengan munculnya penggunaan ponsel 

mempengaruhi proses yang transaksional tersebut. Seringkali komunikasi yang 

dinamis dan timbal balik dirasakan menurun kualitas dan kuantitasnya pada 

interaksi tatap muka. 

Penggunaan berbagai macam teknologi merupakan hak setiap masyarakat 

modern. Tetapi, jika mengacu pada para pelajar, bagaimana penggunaan tersebut 

dapat membantunya dalam proses pembelajaran, khusunya penggunaan 



13 

 

smartphone bagi mereka dapat memberikan dampak, baik bersifat positif ataupun 

negatif. Berdasarkan  permasalahan, fenomena dan kondisi di atas di atas,peneliti 

termotivasi  untuk melakukan penelitian  apakah  penggunaan smartphone dapat 

mempengaruhi intensitas interaksi sosial pada remaja. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan smartphone dengan intensitas 

interaksi sosial. 

2. Untuk mengetahui tingkat penggunaan smartphone pada subjek penelitian. 

3. Untuk mengetahui interaksi sosial pada subjek penelitian 

4. Mengetahui seberapa besar peranan atau sumbangan efektif pengungkapan 

dari penggunaan smartphone terhadap intensitas interaksi sosial. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharap bisa menjadi sumbangan referensi keilmuan 

psikologi khususnya pada psikologi sosial dan remaja. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam 

pengembangan penelitian yang sejenis, terutama bagi peneliti yang 

memusatkan perhatian tentang hubungan antara penggunaan smartphone 

dengan intensitas interaksi sosial. 

c.  
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis :  

Berguna bagi peneliti untuk mengembangkan studi dan memperluas 

wawasan mengenai kehidupan interaksi sosial pada remaja, terkait dengan 

perkembangan teknologi komunikasi smartphone. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi sekolah 

untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses konseling 

akademik. 

 

 

 

  




