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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Seiring kemajuan zaman, alat komunikasi semakin berkembang 

sehingga mempermudah manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. 

Di  masa sekarang ini komunikasi menjadi sangat mudah dengan adanya 

telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan handphone. Handphone 

semakin bekembang seiring adanya kemajuan teknologi. Saat pertama 

kali handphone menjadi tren, fitur yang ada dalam handphone hanya 

untuk telpon saja. Smartphone berkembang dengan ditambah fitur 

mengirim pesan singkat, musik, kamera dan permainan. Semakin 

maraknya handphone pada masa itu membuat beberapa perusahaan 

mengembangkan handphone sehingga menjadi lebih canggih.   

 Pada saat ini handphone tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder, 

tetapi sudah menjadi kebutuhan primer karena manusia sangat 

bergantung dengan komunikasi. Perusahaan-perusahaan penyedia 

handphone semakin menambah fitur-fitur yang ada pada handphone 

menjadi lebih banyak seperti internet dengan koneksi 3G, wifi, GPS 

untuk melacak lokasi , kamera yang sangat bagus, dan mesin pacu yang 

hampir sama dengan kemampuan komputer. 

 Melihat fitur- fitur yang terdapat pada handphone masa sekarang ini, 

handphone sering disebut smartphone (telepon pintar). Smartphone 

dijalankan dengan beberapa pilihan operasi system (OS) beberapa 

diantaranya yaitu Operasi sistem symbian yang hanya memiliki fitur 

standard, operasi sistem IOS yang hanya diproduksi oleh perusahaan 

Iphone, operasi sistem android yang selalu update versi setiap tahun dan 



2 
 

paling banyak digunakan di Indonesia, Operasi sistem blackberry dan 

Operasi sistem Windows Phone.  

 Perkembangan smartphone semakin menjadi populer karena 

fungsinya yang bermacam-macam. Pada saat pertama kali smartphone 

populer, masyarakat membeli smartphone dengan alasan hanya untuk 

menunjang pekerjaan mereka. Fungsi smartphone sebenarnya adalah 

untuk menjadikan komunikasi dengan saudara dan teman yang berada di 

tempat jauh menjadi sangat mudah. Beberapa pekerjaan menjadi ringan 

dan praktis ketika smartphone ada di genggaman seperti misalnya 

mencari informasi yang berhubungan dengan pekerjaan, para pebisnis 

juga menjadi sangat terbantu karena mereka dapat promosi dan berjualan 

secara online melalui jejaring sosial yang dapat diakses menggunakan 

smartphone.  

Beberapa tahun yang lalu pengguna smartphone sangat sedikit hanya 

kalangan tertentu saja yang kategorinya menengah ke atas, namun saat 

ini pengguna smartphone sudah dari semua kalangan karena sangat 

mudah mendapatkan smartphone dengan harga yang terjangkau. Fitur 

yang semakin canggih membuat smartphone digemari oleh masyarakat 

terutama masyarakat di daerah kota. Mulai dari kalangan anak- anak, 

remaja hingga dewasa menggunakan smartphone. Sebagian besar 

pengguna smartphone berasal dari kalangan remaja, banyak fitur dan 

aplikasi pada smartphone yang dibuat khusus agar para remaja menarik 

dan membeli smartphone. 

Kegunaan smartphone semakin disalah gunakan akhir-akhir ini oleh 

beberapa kalangan masyarakat. Mulai dari modus penipuan 

menggunakan jejaring sosial, bisnis prostitusi online, membuka situs-

situs porno yang memicu terjadinya kasus seksual, berjualan barang 

haram secara online, bahkan ada juga kelompok yang saling menghina 

dalam jejaring sosial sehingga memicu perselisihan. Masalah-masalah 
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tersebut disebabkan kebanyakan oleh para remaja. Remaja jaman 

sekarang sangat tergantung pada smartphone, tidak bisa lepas dari 

smartphone. ada remaja  juga yang sampai bergonta-ganti smartphone 

berkali-kali. Smartphone selalu berkembang setiap tahunnya sehingga 

remaja tertarik untuk menjual yang lama kemudian membeli yang baru. 

Di dalam artikel yang ditulis oleh Indarini (2015) ada wanita berusia 

39 tahun mengeluhkan bahwa anaknya yang masih duduk di bangku 

SMA mempunyai smartphone, tetapi anak tersebut kemudian meminta 

sebuah tablet PC yang lebih baru dan smartphone yang terbaru, ketika 

ibu itu menasehati anaknya, anaknya judtru marah karena tidak dituruti 

permaintaannya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa remaja sangat 

tergantung pada smartphone dan ingin selalu update untuk memiliki 

smartphone yang paling baru. 

Sekarang ini, setiap remaja pengguna smartphone akan selalu aktif 

dalam berbagai media sosial sehingga mereka akan selalu mencari 

koneksi internet dari kartu provider maupun dari sambungan wifi di 

sekitar lokasi mereka. Data Cisco’s Global Mobile Data Traffic Forecast 

Update menunjukkan data untuk akses smartphone meningkat tiga kali 

lipat di tahun 2011. Smartphone pada zaman ini sepertinya sudah  bukan 

lagi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer.   

Pada tanggal 19 februari 2014, UNICEF yang bekerjasama dengan 

Kementrian Komunikasi dan Informasi, The Berkman Center for Internet 

and Society, dan Harvard University melakukan survey nasional 

mengenai penggunaan dan tingkah laku internet para remaja Indonesia. 

Studi ini memperlihatkan bahwa ada setidaknya 30 juta orang remaja di 

Indonesia yang mengakses internet secara regular (Enricko, 2014). Setiap 

tahunnya mengalami peningkatan karena memang sarana untuk akses 

internet semakin mudah sehingga seolah-olah saat remaja mengakses 

internet, mereka seperti hidup dalam dunianya sendiri. Remaja yang 
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sering menggunakan smartphone menjadi kurang peka terhadap 

lingkungan sekitarnya, mereka lebih memilih bermain dengan 

smartphonenya. 

Monk (1998, hal 260) mengatakan bahwa remaja merupakan masa 

transisi karena remaja belum memperoleh status dewasa tetapi tidak lagi 

memiliki status anak-anak. Pada dasarnya remaja merupakan suatu tahap 

perkembangan seseorang dalam menemukan jati diri mereka 

sendiri,mereka sangat mudah dipengaruhi dan masih labil, maka dari itu 

banyak sekali masalah-masalah yang dialami remaja. Gaya hidup remaja 

masa kini lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan tegnologi yang 

semakin canggih. Bukan hanya mempunyai satu smartphone bahkan 

setiap satu orang remaja ada yang mempunyai beberapa smartphone. 

Pada setiap jenis smartphone mempunyai keunggulan sendiri-sendiri 

sehingga mengundang keinginan para remaja untuk memiliki 

smartphone lebih dari satu jenis. 

Terdapat beberapa media sosial yang dapat diakses menggunakan 

smartphone seperti facebook, twitter , path dan instagram. Media sosial 

dapat berdampak positif juga negatif bagi para remaja. Kawuryan (dalam 

info Muria, edisi XV, Anonim, 2003) mengatakan dampak positif 

penggunanan smartphone dapat memperluas wawasan, pergaulan dan 

jaringan juga dapat digunakan sebagai media penyambung silahturahmi. 

Bagi remaja yang introvert atau pendiam pun dapat dengan lancar 

berkomunikasi dengan teman-teman di dunia maya terutama untuk 

sharing, sehingga dapat memacu percaya diri. Sementara dampak 

negatifnya, mereka akan mengalami ketergantungan pada smartphone 

tersebut sehingga pekerjaan dan tanggung jawab yang seharusnya 

diselesaikan menjadi terbengkalai.  

Ketergantungan pada smartphone dapat juga mempengaruhi 

kesehatan psikis seperti menimbulkan kecanduan, mengurangi 
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produktifitas , menyebabkan sulit tidur dan merusak hubungan dengan 

orang terdekat. Penelitian yang dilakukan tim Rutgers University 

menyebutkan, untuk menyembuhkan pecandu smartphone, terapi yang 

digunakan bahkan sama seperti terapi pecandu narkoba (Virnanda, 

2013). Perilaku penggunaan smartphone dipengaruhi dan dibentuk oleh 

gaya hidup pengunanya. 

Menurut Minor dan Mowen (2002), gaya hidup menunjukkan 

bagaimana seseorang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya dan 

bagaimana mengalokasikan waktu. Gaya hidup mencerminkan 

keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan.  

Penelitian tentang gaya hidup telah banyak dikembangkan, salah 

satunya oleh Stanford Research Institute. Penelitian tersebut 

menghasilkan suatu alat ukur mengenai gaya hidup yang disebut Values 

and Lifestyle (VALS). VALS ini kemudian direvisi menjadi VALS 2  

menjadi penelitian psikografis konsumen paling baik yang menghasilkan 

delapan segmen konsumen yaitu actualizer, thinkers, believers, 

archievers, steirs, experiencers, makers dan strugglers. Tujuan VALS 2  

adalah untuk mengidentifikasi hubungan yang spesifik antar sikap 

konsumen dan perilaku konsumen. VALS 2 berguna untuk 

mengelompokkan remaja pengguna smartphone, kira-kira kebanyakan 

remaja ada pada segmen gaya hidup konsumen yang seperti apa. 

Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan, diambil 10 orang 

remaja yang menggunakan smartphone pada tanggal 16 Februari 2015 di 

kota Semarang. Sebagian subjek mengatakan alasannya menggunakan 

smartphone karena untuk kepentingan komunikasi dengan rekan dan 

mencari informasi untuk membantu pekerjaan dan tugas mereka. 

Sebagian lagi mengatakan bahwa mereka membeli smartphone agar 

tidak ketinggalan dengan teman-temannya yang mempunyai smartphone 
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bahkan ada subjek yang menjawab ketika membeli smartphone 

terpengaruh oleh iklan yang ada di televisi (survey awal peneliti, 2015). 

Setelah menganalisis hasil survey, peneliti menemukan keterkaitan 

smartphone dengan gaya hidup remaja. Smartphone yang semakin 

canggih dengan berbagai fitur dapat mendukung setiap gaya hidup 

remaja. Aplikasi yang ada di smartphone sangat membantu remaja 

beraktifitas dalam dunia maya. Smartphone setiap tahunnya berkembang 

karena itu para remaja yang sudah tergantung dengan smartphone 

berupaya untuk selalu update agar tidak ketinggalan. Berbagai macam 

gaya hidup remaja sekarang ini dapat ditunjang oleh smartphone yang 

semakin canggih. 

Hasil wawancara kemudian dikaitkan dan dianalisa dengan ciri-ciri 

dari 8 segmen gaya hidup VALS 2. Setelah dilakukan analisis hasil 

wawancara dengan ciri-ciri dari 8 segmen tersebut, peneliti membuat 

beberapa kesimpulan. Subjek yang diwawancara sebagian mempunyai 

segmen gaya hidup konsumen experiencers dimana mereka termasuk 

dalam konsumen yang mencari kesenangan, menikmati hal baru, antusias 

dan suka mengambil resiko kebanyakan konsumen seperti ini adalah 

remaja yang masih muda. Subjek dalam segmen konsumen experiencers 

rata-rata berusia 16-20 tahun (remaja akhir). Sebagian subjek ada yang 

dalam segmen konsumen thinkers mereka menggunakan smartphone 

karena memang mereka butuh untuk mencari informasi dan pengetahuan 

serta remaja dengan segmen konsumen gaya hidup thinkers lebih 

rasional dalam membeli smartphone dan memilih smartphone yang tahan 

lama. Kebanyakan subjek yang termasuk segmen gaya hidup thinkers 

berusia 18 tahun ke atas (remaja akhir).  

Terdapat perbedaan antara remaja pria dan wanita yang 

menggunakan smartphone. Remaja pria lebih spesifik dalam memilih 

smartphone dari merek sampai spesifikasinya sedangkan remaja wanita 
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yang penting smartphone tersebut dapat digunakan untuk media sosial, 

tidak lemot dan bisa untuk foto selfie. Subjek remaja pria lebih sering 

bergonta ganti smartphone untuk selalu update setiap ada smartphone 

yang lebih canggih. 

Setelah melihat beberapa fenomena yang ada dan beberapa gaya 

hidup perilaku konsumen pada masyarakat saat ini terutama pada remaja, 

peneliti akan melakukan penelitian dengan metode studi deskriptif. 

Metode studi deskriptif adalah salah satu metode yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu kejadian.  

Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi 

saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah 

secara aktual (Sugiono , 2013).  Peneliti akan menjabarkan secara luas 

bagaimana sebenarnya gaya hidup kebanyakan remaja saat ini terutama 

yang menggunakan smartphone sehari-hari dan yang sangat bergantung 

pada smartphone .  

Gaya hidup seseorang memang bermacam-macam, tetapi dalam 

penelitian ini, peneliti akan lebih spesifik terhadap gaya hidup remaja 

yang dikategorikan dalam umur remaja akhir yang sering bergonta- ganti 

smartphone dan mempunyai smartphone lebih dari satu. Kemudian 

peneliti tertarik dan ingin tahu untuk mengkaji secara luas dengan 

metode studi deskritif gaya hidup remaja pengguna smartphone di kota 

Semarang. 

B. Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan gaya hidup remaja pengguna smartphone di Kota 

Semarang. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi konsumen 

tentang gaya hidup remaja pengguna smartphone. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi deskripsi tentang gaya hidup kepada 

konsumen smartphone terutama kalangan remaja agar mereka 

membentuk gaya hidup yang baik. 




