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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan media teknologi komunikasi di Indonesia saat ini 

semakin canggih dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dihindarkan. 

Seperti bertambah banyaknya masyarakat yang menggunakan media 

komunikasi berupa handphone. Handphone pada awalnya merupakan barang 

yang langka dan dianggap mewah, serta hanya orang kalangan ekonomi atas 

yang dapat memilikinya. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang 

semakin maju, kini handphone menjadi barang  primer serta mudah dibeli. 

Handphone sekarang ini sudah menjadi alat komunikasi yang penting dan di 

gemari oleh berbagai kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun 

orang tua. Selain dijadikan sebagai alat komunikasi, handphone juga sudah 

menjadi trend gaya hidup di masyarakat pada saat ini.  

Komunikasi memang diperlukan untuk menjalin suatu interaksi dalam 

masyarakat. Syarat terjadinya interaksi adalah adanya kontak sosial dan 

komunikasi. Kontak tidak hanya terjadi secara berhadapan langsung, kontak 

dapat terjadi melalui perantara, perantara tersebut bisa melalui peralatan. Oleh 

karena itu, orang dapat mengadakan hubungan komunikasi dengan orang lain 

tanpa bertemu, misalkan dengan berbicara dengan orang lain (Soerjono, 1982: 

58). Untuk berbicara dengan orang lain diperlukan suatu komunikasi. 

Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi diantara individu 

melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku (Rochajat, 
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2011: 20). Komunikasi dapat berlangsung dari mana saja, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Misalkan dengan menggunakan media 

komunikasi berupa handphone yang sekarang ini sedang  trend di masyarakat. 

Fungsi handphone pada saat ini sudah mulai bergeser. Dahulu 

handphone hanya digunakan untuk menelfon ataupun dengan menggunakan 

SMS (Short Message Service) untuk menyampaikan suatu pesan. Sekarang 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi yang semakin 

modern, kini handphone telah berkembang bukan hanya sebagai alat untuk 

berkomunikasi. Adanya berbagai fitur yang tersedia dalam handphone, 

seperti adanya kamera, musik MP3, internet, 3G dan fasilitas-fasilitas lainnya, 

masyarakat dapat menggunakannya bukan sekedar untuk berkomunikasi. 

Seiring dengan terus berkembangnya teknologi komunikasi dalam 

produksi handphone, kini berbagai jenis merek handphone dapat ditemui 

dengan harga yang semakin terjangkau. Banyak masyarakat tertarik untuk 

membeli dan mengikuti keluaran handphone yang terbaru. Tampilan 

handphone dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam handphone, menjadi 

pertimbangan bagi masyarakat untuk membeli dan memilih handphone yang 

akan digunakan. Sebagian orang beranggapan bahwa menggunakan 

handphone terbaru dan tercanggih akan menambah kepercayaan diri.  

Banyaknya produk-produk handphone yang menawarkan berbagai 

fasilitas-fasilitas lengkap dan menarik, menjadikan masyarakat tertarik untuk 

membeli dan selalu mengikuti arah perkembangan media teknologi 

komunikasi yang canggih. Semakin majunya produsen dalam menciptakan 
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handphone, sehingga memunculkan produk smartphone yang sekarang ini 

banyak di minati oleh banyak orang. Salah satu produk smartphone  adalah  

BlackBerry.  

BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan 

bulan Desember 2004 lewat operator Indosat dan perusahaan Starhub 

Singapura. Starhub merupakan wakil RIM yang merupakan rekan utama 

BlackBerry. Blackberry merupakan perangkat genggam nirkabel yang 

memiliki kemampuan layanan email, telepon seluler, pesan singkat, faksimili 

internet, dan berbagai kegiatan nirkabel lainnya. (Rohmat, 2009: 2) Produk 

handphone merek BlackBerry ini memberikan tampilan yang menarik,  serta 

aplikasi yang disediakan cukup lengkap. Hal tersebut membuat masyarakat 

tertarik untuk memiliki BlackBerry. 

Munculnya BlackBerry tidak lepas dari peranan media massa. Media 

massa merupakan agen budaya yang sangat berpengaruh terhadap 

pengetahuan, cara pandang, sampai pembentukan perilaku masyarakat. Salah 

satu produk dari media massa adalah iklan. Pada dasarnya iklan merupakan 

unsur penting dalam jaringan pemasaran sebuah produk. Iklan yang dibuat 

dalam bentuk menarik, merupakan salah satu upaya para produsen 

BlackBerry untuk menyebarkan kelebihan pada BlackBerry. Masyarakat yang 

melihat iklan tersebut akan tertarik dan ingin memilikinya.   

Dahulu masyarakat yang menggunakan BlackBerry belum begitu 

banyak karena harganya mahal, dan hanya kalangan kelas atas yang mampu 

membeli BlackBerry. Kini dalam perkembangannya sekarang banyak 
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masyarakat yang menggunakan BlackBerry, karena sekarang harga 

BlackBerry terjangkau sehingga minat pembeli pun semakin tinggi. Terlebih 

ditambah dengan tarif layanan BlackBerry di Indonesia semakin murah dan 

diperkirakan akan lebih terjangkau, serta harga telepon seluler (ponsel) 

BlackBerry keluaran baru pun kian murah sehingga penggunanya tak hanya 

konsumen kelas atas (Kompas, 2010).  

BlackBerry memberikan manfaat bagi sebagian orang dengan fitur-

fiturnya yang lengkap. Selain memberikan manfaat, BlackBerry juga 

memberikan dampak yang negatif bagi kalangan masyarakat. Dampak negatif 

dari penggunaan BlackBerry bagi masyarakat salah satunya adalah orang 

yang terlalu asyik dengan BlackBerry-nya  memberikan pengaruh dengan 

lingkungan sekitar. Fenomena tersebut secara mendasar, dapat diketahui arah 

perkembangan media teknologi komunikasi saat ini, terlebih mengenai 

bagaimana sebuah penemuan teknologi baru yang juga ikut mendorong 

perkembangan desain produk yang kemudian dilemparkan ke pasar dan pada 

akhirnya dapat berubah menjadi sebuah tawaran gaya hidup (Idi Subandy, 

2008: 152 ).  

Pada awalnya, desain awal BlackBerry adalah untuk (menunjang) 

bisnis, tetapi di Indonesia penggunaannya di bisnis hanya 30%. Tujuh puluh 

persennya di ritel. BlackBerry sudah menjadi lifestyle. (Kompas, 2008) 

BlackBerry saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, dapat 

dilihat, jika kita sedang di mal ataupun di tempat-tempat keramaian lainnya. 

Masyarakat dari mulai kalangan remaja maupun orangtua yang asyik berjalan 
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sambil terus sibuk dengan BlackBerry-nya, ada yang sedang chatting dengan 

menggunakan BlackBerry Messenger, ada yang sedang update status 

Facebook, twitteran dan masih banyak lagi.  

Pada kalangan mahasiswa FIS UNY sekarang ini, banyak mahasiswa 

tertarik untuk menggunakan BlackBerry. Selain, BlackBerry memberikan 

manfaat sebagai alat komunikasi, mahasiswa juga dapat memanfaatkan 

sebagai alat untuk eksis di dunia maya. Penggunaan BlackBerry sekarang ini 

sudah menjadi trend di kalangan mahasiswa  FIS UNY. Fenomena 

BlackBerry dijadikan gaya hidup oleh mahasiswa dapat dilihat dengan 

banyaknya mahasiswa yang menggunakan BlackBerry di wilayah FIS UNY, 

selain itu dari penggunaan BlackBerry dalam menggunakan fitur-fiturnya. 

Berdasarkan registrasi yang dilakukan oleh pengguna melalui empat 

operator yang menjadi mitra RIM, secara total diketahui bahwa pengguna 

BlackBerry  di Indonesia mencapai sekitar 600 sampai 700 ribu. Angka 

tersebut sekaligus mencatat pertumbuhan pengguna BlackBerry menurut Joy 

Wahyudi, Direktur Commerce XL. (Vivanews; 2009) Menurut pengamatan 

dalam wilayah FIS UNY penguna BlackBerry pun sudah banyak dijumpai. 

Dalam prodi pendidikan sosiologi pun sudah terdapat kurang lebih 13 orang 

yang menggunakan BlackBerry, belum di tambah dengan prodi lainnya yang 

masih dalam lingkup FIS UNY. Minat mahasiswa yang tinggi terhadap 

pembelian produk handphone bermerek BlackBerry yang kini tengah menjadi 

trend dan menimbulkan budaya konsumtif yang tak akan pernah habisnya  

dalam mengikuti perkembangan teknologi seluler. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui peran BlackBerry sebagai gaya hidup mahasiswa dan dampak 

yang ditimbulkan akibat pemakaian BlackBerry dan peneliti memfokuskan 

objeknya pada kalangan mahasiswa FIS UNY.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

masalah yang terkait dengan penelitian ini antara lain;  

1. Semakin berkembangnya media teknologi komunikasi yang terus 

memproduksi handphone yang memunculkan budaya konsumtif, 

2. Terdapat pergeseran fungsi handphone pada saat ini, yaitu pergeseran 

dimana dulu handphone hanya digunakan untuk telefon dan sms sekarang 

handphone dapat digunakan untuk menonton TV, mendengarkan musik, 

berfoto, internetan. 

3. Penggunaan handphone BlackBerry memunculkan suatu gaya hidup 

negatif bagi mahasiswa, seperti gaya hidup hedonisme 

4. Adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan handphone 

BlackBerry, seperti seringnya mahasiswa mendiamkan teman yang sedang 

mengajak ngobrol. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian di atas, 

maka cakupan masalah dibatasi pada peran BlackBerry sebagai gaya hidup 

bagi mahasiswa FIS UNY. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana peran BlackBerry sebagai gaya hidup mahasiswa FIS UNY? 

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan BlackBerry bagi 

mahasiswa FIS UNY? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan peran BlackBerry sebagai gaya hidup mahasiswa FIS 

UNY.  

2. Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan BlackBerry 

bagi mahasiswa FIS UNY. 
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F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

dunia pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 

pengetahuan sosial mengenai gaya hidup 

b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan masalah yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Memberikan pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang didapat selama kuliah kedalam karya nyata 

2) Memberikan pengetahuan mengenai fenomena BlackBerry sebagai 

gaya hidup mahasiswa FIS UNY. 

b. Bagi Mahasiswa 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan menambah wawasan tentang gaya hidup yang terjadi 

di kalangan mahasiswa 

2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

melakukan penelitian yang sejenis. 

 

 


