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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari komunikasi, yang merupakan 

salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Dimanapun tempat tinggal dan 

apapun pekerjaan yang dilakukan selalu membutuhkan komunikasi dengan 

orang lain. Dalam melakukan komunikasi tidak selalu harus bertatap muka 

secara langsung, berbeda tempat dengan jarak yang jauh sekalipun dapat 

dikatakan melakukan komunikasi. Salah satu definisi mengatakan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang 

bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan, berupa ide, informasi, 

kepercayaan, harapan, himbauan dan sebagainya yang dilakukan seseorang 

kepada orang lain baik langsung secara tatap muka maupun tak langsung 

melalui media, dengan tujuan megubah sikap, pandangan atau perilaku. Salah 

satu bentuk komunikasi melalui media adalah dengan menggunakan alat 

komunikasi ketika tidak bisa beratatap muka secara langsung.  

Kebutuhan informasi semakin hari kian pesat seiring sejalan dengan 

perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi yang ada sekarang 

ini sangatlah berpengaruh pada perilaku komunikasi manusia. Adanya hal 

tersebut semakin mempermudah manusia untuk melakukan komunikasi satu 

sama lain setiap waktu dan membuat manusia harus semakin selektif dalam 

menggunakan teknologi seperti apa yang akan digunakan dalam 
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berkomunikasi. Salah satu alat komunikasi yang mempermudah manusia 

dalam melakukan komunikasi jarak jauh adalah telepon genggam atau yang 

lebih dikenal dengan handphone. 

Handphone merupakan alat komunikasi yang sangat banyak digunakan 

oleh manusia sekarang ini untuk memperlancar dan mempermudah melakukan 

komunikasi. Handphone bukanlah sesuatu yang baru lagi di lingkungan 

masyarakat, suatu media komunikasi yang mampu menjangkau jarak dan 

waktu. Berbeda dengan surat atau faximile yang harus menunggu lama untuk 

menerima respon atas pesan yang terkirim, dengan menggunakan handphone 

akan lebih efisien dalam mengirimkan pesan ke orang lain dan secara 

langsung mendapatkan feedback. Perkembangan jaman dan modernisasi yang 

pesat menyebabkan manusia membutuhkan handphone, alat komunikasi yang 

praktis dan efisien. Hal ini dikarenakan mobilitas manusia yang sangat padat 

dan terbentur oleh waktu serta biaya. 

Sebagai salah satu alat komunikasi yang dimiliki banyak orang,  

menunjukkan bahwa handphone bukanlah benda yang sangat mahal dan 

mewah. Padahal di awal kemunculannya, handphone merupakan benda yang 

sangat mahal dan mewah bagi sebagian manusia. Namun dengan seiring 

perkembangan teknologi, handphone menjadi salah satu kebutuhan pokok 

manusia. Karena menjadi suatu kebutuhan penting menyebabkan manusia 

berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Gelagat manusia yang kecanduan 

akan handphone membuat para produsen berkompetisi pula dalam 

memproduksi alat canggih ini dengan berbagai fitur yang menarik serta 
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dengan harga yang bersaing ketat. Sebagian dari mereka bahkan rela 

mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memperoleh sebuah handphone 

impian. 

Meningkatnya konsumsi manusia akan kebutuhan handphone, 

mendorong kemunculan produk-produk sejenis dengan berbagai macam 

merek. Hal yang paling menarik adalah kemunculannya menawarkan berbagai 

pilihan fitur dan bentuk yang beranekaragam. Bahkan produk dengan brand 

ternama yang sangat mahal dapat di peroleh konsumen dengan harga yang 

terjangkau. Hal ini dikarenakan para  produsen sangat cerdik dalam melihat 

fenomena masyarakat yang kecanduan akan handphone mewah dengan fitur-

fitur lengkap. Para produsen berlomba-lomba dalam menciptakan handphone 

dengan fitur-fitur yang hampir sama dengan handphone mewah tapi dengan 

harga yang terjangkau. 

Salah satu jenis handphone yang sedang meledak di pasar adalah 

handphone jenis Qwerty. Jenis handphone yang mempunyai keypad 

menyerupai keypad komputer. Penggunaan keypad Qwerty sekaligus 

memberikan kenyamanan dan kecepatan lebih dalam kegiatan pengiriman 

pesan. Jenis qwerty ini disukai oleh semua kalangan terutama para kaum muda 

yang sedang kecanduan dengan jejaring sosial. Produsen handphone sangat 

cerdas dan dengan cepat merespon adanya tren jejaring sosial (social 

networking) yang kini berkembang pesat dengan merambah hampir semua 

lapisan masyarakat di seluruh belahan dunia. Dengan handphone jenis qwerty, 

pemakainya akan lebih leluasa dan cepat menekan keypad. Ini terasa ketika 
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memakai aplikasi chatting, koneksi twitter atau pun saat menggunakan 

facebook. 

Geliat handphone jenis qwerty mungkin akan semakin bersinar ketika 

menginjak tahun 2010. Jajaran handphone yang memiliki keypad banyak ini 

kemungkinan akan terus menyihir konsumen dan menjadi trendsetter di 2010. 

Oleh karena hal tersebut konsumen harus lebih selektif dalam memilih 

perangkat telekomunikasi yang menjadi pegangannya. Mereka harus benar-

benar memilih yang sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjebak 

modernisasi.  

Lahirnya teknologi qwerty memberikan daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat. Bukan hanya adanya social networking yang membuat 

handphone qwerty sangat diminati masyarakat akan tetapi desainnya yang 

elegan berbeda dengan handphone yang sudah ada,  yaitu handphone numerik 

(handphone yang tombolnya diseuaikan sesuai urutan angka). Dengan 

keluarnya seri terbaru handphone tentunya orang akan penasaran “ada apa 

dalam perangkat qwerty?”, sehingga berlomba-lomba untuk menggunakan 

handphone qwerty atau bahkan mengganti handphonenya dengan seri terbaru. 

Kalangan mahasiswa adalah kaum muda yang sangat peka akan 

perubahan teknologi. Karena sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi 

mahasiswa yang disebut sebagai agent of change mengikuti perkembangan 

teknologi, jika tidak mereka akan dianggap tertinggal. Bukan berarti seorang 

mahasiswa harus menggunakan semua teknologi baru yang bermunculan akan 
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tetapi mereka harus mampu memilah-milah antara kebutuhan atau hanya 

sekedar ikut tren saja akan tetapi tidak mampu mengoperasikannya. 

Kebutuhan mahasiswa akan komunikasi dan informasi tentunya 

semakin hari semakin bertambah. Seorang mahasiswa yang nantinya 

diharapkan menjadi agen perubahan sosial mempunyai status sosial khusus di 

kalangan masyarakat. Mereka yang menempuh jenjang pendidikan tertinggi  

diharapkan mampu menerapkan semua ilmunya untuk mengembangkan 

potensi yang ada. Begitu pula kebutuhan mereka berinteraksi dengan orang 

lain dalam pemenuhan kebutuhan informasi tentang semua hal yang mereka 

butuhkan. Hal ini tentunya berkaitan dengan cara berkomunikasi, menjalin 

jaringan pertemanan yang luas untuk melengkapi interaksi sosial mereka. 

Munculnya tren jejaring sosial seperti yang diungkapkan diatas ternyata 

menjadi salah satu ajang menjalin hubungan pertemanan seluas-luasnya. 

Social networking dimanfaatkan para mahasiswa untuk menjalin pertemanan 

dengan orang lain dimanapun baik teman yang dikenal ataupun yang belum 

dikenal (khalayak yang tidak terbatas).  

Hal tersebut disikapi dengan perkembangan teknologi handphone 

qwerty yang telah dijelaskan sebelumnya. Qwerty menawarkan kemudahan 

pengetikan dan fasilitas situs-situs jejaring sosial dalam perangkatnya, 

sehingga banyak dari mereka mengganti handphonenya dengan handphone 

jenis qwerty agar lebih mudah berinteraksi dalam social networking. Karena 

hanya dengan handphone di tangan, mereka dapat melakukan komunikasi 
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dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun seperti brand sebuah iklan “dunia 

dalam genggaman”.  

Fenomena yang saling berkaitan inilah menjadi sesuatu yang menarik 

untuk diteliti. Bagaimanakah para mahasiswa menyikapi suatu perkembangan 

teknologi telekomunikasi. Apakah nantinya mereka akan menerimanya secara 

mentah tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Telah diketahui bahwa kaum 

muda merupakan segmentasi pasar yang sangat berpotensi menghasilkan 

keuntungan dilihat dari strategi pemasaran untuk pendistribusian produk 

handphone. Mereka akan selalu mengikuti perkembangan terbaru dari alat 

komunikasi handphone karena produk ini akan selalu berinovasi mengikuti 

perkembangan jaman dan kebutuhan manusia. Dan nantinya akan seperti apa 

perilaku mahasiswa ketika sudah memilih dan menggunakannya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGGUNAAN HANDPHONE QWERTY DI 

KALANGAN MAHASISWA (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2008 Pengguna 

Handphone Qwerty)”. Konsep-konsep dan metode yang digunakan dalam 

penelitian akan dijelaskan dalam pemaparan berikut ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan 

diangkat adalah: bagaimana penggunaan handphone jenis qwerty di kalangan 

mahasiswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana penggunaan handphone 

jenis qwerty di kalangan mahasiswa? 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian ilmu 

komunikasi sejenis dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa 

yang ingin melakukan penelitian tentang perilaku masyarakat 

menggunakan alat atau media dalam proses komunikasi. 

2. Praktis 

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dan dapat memberikan 

gambaran kepada praktisi komunikasi serta konsumen dan produsen alat 

komunikasi tentang perilaku konsumen dalam menggunakan alat 

komunikasi handphone khususnya yang berjenis qwerty. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Perilaku Mahasiswa dalam Berkomunikasi 

Perilaku adalah aktivitas yang dapat diobservasi, direkam, dan 

diukur; termasuk perubahan jasmaniah (fisiologik). Proses mental 

termasuk pikiran, memori, emosi, motivasi, mimpi, persepsi, dan 
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kepercayaan (beliefs)1. Salah satu sumber di www.wikipedia.org 

menjelaskan perbedaan perilaku (behavior) dan sikap (atitude). Perilaku 

adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak 

tampak, dari yang paling dirasakan sampai yang paling tidak dirasakan. 

Sedangkan sikap adalah perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, 

peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang 

merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) 

seseorang pada sesuatu. Seseorang pun dapat menjadi ambivalen terhadap 

suatu target, yang berarti ia terus mengalami bias positif dan negatif 

terhadap sikap tertentu. 

Ketika terlibat sebuah percakapan dengan orang lain maupun 

sekelompok orang seringkali bereaksi suka atau tidak suka dengan mitra 

interaksi tersebut. Akan tetapi seringkali beberapa dari kita tidak bisa 

melepaskan perasaan senang atau tidak senang dari persepsi dan perilaku 

kita. Selalu saja ada mekanisme mental yang membentuk pandangan, 

mewarnai perasaan yang natinya menentukan kecenderungan perilaku 

seseorang terhadap orang lain atau sesuatu yang sedang dihadapi, bahkan 

mungkin terhadap diri sendiri. Pandangan dan perasaaan seseorang 

terpengaruh oleh ingatan seseorang di masa lalu oleh apa yang diketahui 

dan terhadap kesan yang dihadapi sekarang. Itulah fenomena perilaku 

                                                      
1
 http://bisnis3x.blogspot.com/2009/10/pengertian-sikap-dan-perilaku.html,diakses pada 18 april 2010 

pukul 22.00WIB 
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manusia yang timbulnya tidak hanya ditentukan oleh keadaan objek yang 

sedang dihadapi akan tetapi juga pengalaman-pengalaman masa lalu, 

situasi sekarang dan harapan-harapan di masa yang akan datang.  

Secara historis perilaku digunakan sebagai status mental seseorang. 

Sedangkan masalah perilaku manusia sendiri merupakan salah satu telaah 

utama di bidang Sosiologi. Meskipun begitu dalam hal ini Psikologi 

memiliki akar telaahnya sendiri. Psikologi memandang perilaku manusia 

(human behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun 

kompleks. Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik 

adalah sifat defferensialnya. Maksudnya satu stimulus dapat menimbulkan 

lebih dari satu respons yang  berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda 

dapat saja menimbulkan satu respons yang sama. 

Perilaku manusia saling berkaitan erat dengan komunikasi karena 

lewat komunikasi seseorang berusaha mendefinisikan sesuatu untuk 

mendapatkan pemahaman yang sama. Sesuai dengan arti kata komunikasi 

atau communication dalam bahasa inggris berasal dari kata latin communis 

yang berarti “sama”, communico, communication, communicare yang 

berarti “membuat sama” (to make common). Komunikasi menyarankan 

bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. 

Akan tetapi definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi 

merujuk pada cara berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat “kita 
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berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan makna”, dan “kita mengirimkan 

pesan”2.  

Meskipun komunikasi menyangkut perilaku manusia, tidak semua 

perilaku manusia itu dapat dikatakan komunikasi. Akan tetapi hal tersebut 

bergantung pada bagaimana mendefinisikan komunikasi. Misal definisi 

yang dikemukakan Pace dan Faules dalam bukunya Deddy Mulyana 

diungkapkan bahwa terdapat dua bentuk umum tindakan yang dilakukan 

orang yang terlibat dalam komunikasi, yaitu penciptaan pesan dan 

penafsiran pesan. Sebagai contoh seseorang yang mengirimkan short 

message service (sms), menurut definisi yang diungkapkan oleh Pace dan 

Faules hal tersebut tidak bisa dikatakan komunikasi. Komunikasi akan 

terjadi bila terdapat orang lain yang membaca dan menerima pesan 

tersebut. Jadi inti dari komunikasi adalah penafsiran (interpretasi) atas 

pesan tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja.  

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa komunikasi 

menyangkut perilaku manusia, dimana manusia secara tidak langsung 

membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat. Mahasiswa misalnya, 

di dalam masyarakat mahasiswa mempunyai status yang cukup terpandang 

karena seseorang mampu menempuh jenjang pendidikan tertinggi di 

Negara yang sedang berkembang ini. Mahasiswa adalah seseorang yang 

sedang mempersiapkan diri dalam keahlian tertentu di dalam tingkat 

pendidikan tinggi. Mahasiswa mempunyai peran penting sebagai agen 

                                                      
2 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) p, 46 
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perubahan (agent of change) bagi tatanan kehidupan secara sistematis dan 

logis diterima masyarakat.  

Seorang mahasiswa dianggap telah memasuki masa dewasa awal, 

dimana diharapkan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap pola-

pola kehidupan baru dan harapan-harapan baru. Oleh karena hal tersebut 

tidak sedikit mahasiswa terjerumus dalam pengambilan keputusan yang 

salah karena kurangnya kematangan pribadi dalam diri sendiri. Dalam hal 

ini seorang mahasiswa harus mampu membawa diri untuk menyikapi 

setiap perkembangan yang ada khususnya dalam penerimaan 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.  

Seperti yang telah diuraikan diatas, seorang mahasiswa harus 

mampu mengkomunikasikan diri sendiri terhadap orang lain, 

mengkomunikasikan seorang pribadi yang berwawasan luas dan lewat 

komunikasi mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

baik secara verbal ataupun non verbal.  

E.1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi terbentuknya perilaku 

antara lain, yaitu:  

1. Aspek Objektif Lingkungan 

Faktor ekologis, desain dan arsitektural, temporal, teknologi, 

sosial dan suasana perilaku. 

Dari lingkungan dominasi terbesar berubah dan terbentuknya 

sebuah perilaku. Di sebuah lingkungan yang baru dan berganti-



 12

ganti individu dituntut untuk mampu beradaptasi serta 

berinteraksi sebagai makhluk sosial dengan menyesuaikan 

kebudayaan dan suasana yang ada, kemudian perilaku individu 

akan menyesuaikan dengan kebutuhan individu akan 

lingkungan yang baru tersebut. 

2. Lingkungan Pendukung Psikososial  

Iklim organisasi, Etos dan iklim kultural organisasional. 

Dengan adanya iklim organisasi yang beragam secara otomatis 

mental dan psikis seorang individu akan terlatih untuk dapat 

beradaptasi secara perlahan karena budaya yang ada nantinya 

akan membimbing dalam membentuk perilaku, dengan 

bermodalkan landasan organisasi individu secara tidak 

langsung akan membantu dalam pembentukan karakter dan 

tindak lanjutnya akan manjadi perilaku. 

3. Stimuli Pendorong Perilaku 

Orang lain, situasi lain pendorong perilaku.  

Perilaku bukan hanya disebabkan karena adanya varian 

lingkungan, melainkan pengaruh dari orang lain yang  

mempengaruhi seorang individu melalui wacana-wacana 

ringan, memberikan informasi yang tidak diketahui 

sebelumnya sehingga akan mengubah pola pikir seorang 

individu akan suatu hal yang nantinya ikut merubah pola  

perilakunya. Selain faktor pengaruh dari orang lain, faktor 
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situasi lain seperti karena keadaan mendesak maka dengan itu 

perilaku seorang individu akan menyesuaikan dengan 

kebutuhan pada saat itu juga. 

 

E.2.Handphone sebagai Media Komunikasi Nirmassa 

  Secara konseptual, media komunikasi tidak sama dengan saluran 

komunikasi. Saluran komunikasi (communication channel) adalah jalan 

yang dilalui pesan komunikator untuk sampai ke komunikannya. Hal ini 

dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : dengan media atau tanpa media. 

Media adalah kata jamak (plural) dari medium yang tunggal (singular). 

Maka media komunikasi dapat didefinisikan sebagai alat perantara yang 

sengaja dipilih komunikator untuk menghantarkan pesannya kepada 

komunikan3. 

Karena media komunikasi adalah alat-alat perantara yang sengaja 

dipilh komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan 

dan pesan yang disampaikan adalah untuk mewujudkan motif komunikasi. 

Maka pemilihan media komunikasi yang efektif adalah sejauh mana media 

yang telah dipilih mampu mewujudkan motif komunikasi komunikator. 

Berikut sedikit pembahasan karateristik beberapa media komunikasi, 

antara lain: 

1. Media Antar Pribadi vs Media Massa 

                                                      
3 Dani Vardiansyah, Pengantar Ilmu Komunikasi : Pendekatan Taksonomi Koseptual (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2004) p. 102 
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Media antar pribadi adalah media komunikasi yang digunakan dalam 

tataran antar pribadi. Media antar pribadi dikenal juga dengan media 

nirmassa. Media nirmassa digunakan oleh komunikator dan 

komunikan yang mempunyai kedekatan atau saling kenal, sehingga 

memungkinkan penyampaian pesan secara pribadi dan segera 

mendapat feedback. Sedangkan media massa digunakan pada tataran 

komunikasi massa, pesan yang disampaikan pun cenderung umum dan 

ditujukan oleh komunikan dalam jumlah besar. 

2. Media Cetak vs Media Audio dan Audio Visual 

Dalam tataran komunikasi nirmassa, surat adalah media cetak dan 

telepon adalah media audio. Sedangkan dalam tataran komunikasi 

massa, surat kabar adalah media cetak, radio adalah media audio dan 

televisi adalah media audio visual. 

Keunggulan media cetak adalah kemampuannya menguasai waktu 

dalam pengertian termasa, dibandingkan dengan media elektronik 

(media audio dan audio visual). Dalam hal ini pesan yang disampaikan 

media cetak dapat dibaca berulang kali sedangkan dalam media 

elektronik tidak dapat diulang setiap waktu. Dalam penguasan waktu 

pun media elektronik juga mempunyai keunggulan jika dilihat dari 

pengertian kecepatan yaitu pesan yang disampaikan lebih cepat 

dibandingkan media cetak. 

Media nirmassa umumnya digunakan dalam komunikasi orang-

orang tertentu atau kelompok tertentu. Biasanya media yang digunakan 
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adalah surat, telepon, telegram, papan pengumuman, poster, spanduk, 

brosur, leaflet, dan sebagainya.  

Media nirmassa dapat dikatakan sebagai media individual yaitu 

media nirmassa yang dipergunakan untuk komunikasi point to point atau 

“dari titik ke titik”, maksudnya antara seseorang dengan orang lainnya4.  

Media nirmassa tidak mempunyai keserempakan dalam 

penyampaian pesannya dan komunikasinya tidak bersifat massal. Akan 

tetapi dalam situasi dan keadaan tertentu media nirmassa tetap efektif 

digunakan. Misal telepon sangat efektif untuk menjalin komunikasi antara 

satu orang dan yang lainnya walaupun berbeda jarak dan waktu. 

Seiring dengan kemajuan jaman dan perkembangan tekonologi, 

memunculkan bentuk komunikasi nirmassa yang lain yaitu Handphone. 

Bentuk komunikasi nirmassa baru inilah yang sekarang menjadi 

trendsetter dalam pemilihan dan penggunaan alat komunikasi masyarakat. 

Fenomena itu juga bisa dikatakan, bahwa masyarakat dalam melakukan 

komunikasi tidak lagi hanya memakai saluran komunikasi massa (media 

cetak dan elektronik), tatap muka (interpersonal communication), atau 

bentuk komunikasi lain yang selama ini telah dikenal5.  

Masyarakat mengikuti dan telah mengenal teknologi komunikasi 

yang berkembang secara pesat. Hal ini tentu akan mengubah pola 

komunikasi yang terjadi di masyarakat. Sebelum masyarakat mengenal 

media komunikasi yang canggih, masyarakat melakukan komunikasi 

                                                      
4 Onong Uchana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis (Bandung: Remadja Karya, 
1986), p. 100 
5 Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), p. 187 
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dengan media yang relatif sederhana. Untuk saling berkomunikasi dengan 

seseorang dengan jarak yang jauh, masyarakat masih menggunakan media 

yang konvensional. Misal dengan menggunakan surat untuk 

menyampaikan pesan ke orang lain di tempat yang jauh pastilah akan 

memerlukan waktu yang lama dan respons terhadap pesan tertunda. 

Sekarang dengan diperkenalkannya handphone salah satu bentuk telepon 

yang dapat dibawa kemanapun sehingga mempermudah seseorang dalam 

melakukan komunikasi. Walaupun terbentang jarak dan waktu seseorang 

tetap dapat melakukan komunikasi secara efektif dan efisien. 

Handphone dalam perkembangannya semakin hari semakin 

bervariasi jenis, bentuk serta fasilitas yang disediakan. Bentuknya 

bermacam-macam mulai dari yang tebal hingga yang tipis dan mini akan 

tetapi mempunyai fungsi yang sama hanya saja berbeda fasilitas di dalam 

perangkatnya. Jenis handphone yang sedang marak digunakan akhir tahun 

2009 hingga menginjak awal tahun 2010 adalah handphone dengan jenis 

qwerty yang mempunyai desain keypad seperti komputer. 

Kecanggihan yang disediakan oleh handphone membuat daya tarik 

tersendiri dalam perkembangan media komunikasi nirmassa khususnya. 

Sehingga semakin mempermudah komunikasi yang bersifat personal, 

pribadi yang tidak ingin berbagi dengan publik luas. Membuat masyarakat 

lebih mempunyai ruang tersendiri dalam beraktualisasi diri ataupun 

dengan orang lain yang bersifat private.  
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E.3.Handphone sebagai Salah Satu Media Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (media cetak dan elektronik). Dewasa ini telah diketahui 

bentuk media massa dalam komunikasi massa antara lain adalah media 

elektronik seperti televisi dan radio, media cetak seperti surat kabar, 

majalah, tabloid, buku. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul sebuah 

perkembangan tentang media massa, yaitu adanya internet. Sebetulnya 

belum ada yang mengatakan bahwa internet adalah salah satu bentuk 

media massa. Akan tetapi jika ditilik dari ciri, fungsi dan elemennya 

internet sangat bisa dikategorikan dalam salah satu bentuk komunikasi 

massa. 

Dalam pemaparan diatas di singgung bahwa salah satu media 

komunikasi nirmassa adalah handphone, dimana merupakan media 

individual yang dipergunakan untuk komunikasi point to point atau “dari 

titik ke titik”, maksudnya antara seseorang dengan orang lainnya. Media 

nirmassa memang tidak mempunyai keserempakan dalam penyampaian 

pesannya dan komunikasinya tidak bersifat massal. Berbeda dengan 

komunikasi massa yang salah satu cirinya adalah keserempakan. Bahkan 

media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu 

yang terbatas, inilah kelebihan media massa yang bisa mengatasi 

hambatan ruang dan waktu.  
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Hal ini tampak sangat bertolak belakang dengan handphone 

sebagai salah satu bentuk media nirmassa yang tidak mempunyai 

keserempakan. Handphone memang bukan media massa yang bisa 

menyebarkan informasi dan diterima oleh semua khalayaknya. Akan tetapi 

dengan hadirnya internet seperti pemaparan di atas handphone dapat 

dikatakan salah satu bentuk media komunikasi massa. Memang tidak 

semua handphone termasuk dalam media komunikasi massa, hanya 

handphone yang mempunyai fasilitas internet. Karena handphone dengan 

fasilitas internet dapat digunakan untuk mengakses dan menerima 

informasi oleh khalayak yang heterogen. Salah satu bentuk handphone 

yang mempunyai fasilitas internet adalah handphone dengan jenis qwerty. 

Dalam handphone qwerty dilengkapi dengan fasilitas internet yang 

didalamnya menunjang fitur-fitur jejaring sosial (social networking) serta 

website. 

 

E.4.Handphone dan Human Relations 

Ciri hakiki human relations bukan “human” dalam pengertian 

wujud manusia (human being), melainkan dalam makna proses rokhaniah 

yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, perangai, 

kepribadian, sikap, tingkah laku dan lain-lain aspek kejiwaan yang 

terdapat pada diri manusia6.  

                                                      
6 Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations (Bandung: Mandar Maju, 1993), p. 41 
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Mengenai human relations tersebut terdapat dua pengertian, yakni 

human relations dalam arti luas dan human relations dalam arti sempit. 

Human relations dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan 

dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan 

kepuasan hati pada kedua belah pihak. Sedangkan human relations dalam 

arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang 

kepada orang lain dalam situasi kerja dengan tujuan menggugah semangat 

kerja yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. 

Titik sentral dari human relations adalah manusia. Bahwa manusia 

itu merupakan penjumlahan dari beberapa kemampuan tertentu yang 

masing-masing bekerja tersendiri, seperti kemampuan-kemampuan 

vegetatif: makan, berkembangbiak; kemampuan sensitif: bergerak, 

mengamat-amati, bernafsu dan berperasaan; dan kemampuan intelektif: 

berkemauan dan berkecerdasan7. 

Kemudian yang membedakan manusia yang satu dengan yang 

lainnya adalah sifat-sifat rohaniahnya. Dalam pertumbuhannya manusia 

mengalami perkembangan baik rohaniah maupun jasmaniah. Sehingga 

perkembangan ini membentuk jiwanya, sifat tabiatnya dan perilakunya. 

Segi lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa manusia secara hakiki 

merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia membutuhkan 

pergaulan dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan-

                                                      
7 Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: Eresco, 1996), p. 22 
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kebutuhannya seperti komunikasi, pemenuhan informasi, kesehatan dan 

sebagainya.  

Membahas tentang kebutuhan akan komunikasi pasti tidak terlepas 

dari pola interaksi sosial. Komunikasi merupakan kajian tentang proses 

pertukaran pesan dan hubungan antar sistem. Sistem komunikasi tidak 

akan dapat berjalan dengan baik jika tidak menggunakan media tertentu. 

Karena sistem komunikasi kian hari hari kian kompleks sehingga media 

mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya perkembangan 

teknologi yang semakin mempermudah seseorang dalam melakukan 

komunikasi walaupun terhambat jarak yang jauh. Hanya dengan menekan 

tombol pada keypad handphone dan beberapa saat kemudian akan 

terhubung dengan orang yang dituju di tempat yang berlainan melalui 

perantara media handphone.  

Media handphone ini salah satu contoh perantara komunikasi yang 

dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya secara cepat dan 

mudah. Media ini mampu menjadi sebuah perantara dalam human 

relations. Sebuah perantara komunikasi yang sangat efektif dalam 

menjalin hubungan yang lebih dekat antara kedua belah pihak sehingga 

nantinya diharapkan akan menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati.  

 

E.5.Mahasiswa dalam Perspektif Individual Differences 

Dalam Individual Differences memperlihatkan bahwa perbedaan 

individu tentang kebutuhan, sikap, nilai, kepercayaan, kepandaian, dan 
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semua faktor personal mempunyai peranan yang penting dalam 

membentuk sikap masyarakat8. Interaksi sosial yang dilakukan seseorang 

di dalam suatu etnik tertentu menjadi faktor penentu bagaimana orang lain 

memberikan pengakuan terhadap kepribadian yang ingin ditampilkan 

seseorang lewat komunikasinya. Pada dasarnya setiap individu berusaha 

menyandang kepribadian yang positif. Hal tersebut dianggap perlu 

dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh persaman sosial (social 

equality) dan pengakuan (recognition) dari pihak lain.  

Mahasiswa sendiri dalam lingkungan masyarakat memiliki status 

yang bisa dikatakan terpandang. Karena di Indonesia yang sedang 

berkembang ini, yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya dianggap 

belum stabil, seseorang dengan predikat mahasiswa memiliki posisi 

khusus di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tidak semua 

orang di Negara ini bisa merasakan pendidikan hingga ke jenjang 

Perguruan Tinggi, dimana jenjang pendidikan yang dianggap paling tinggi 

dalam menuntut ilmu. 

Oleh karena hal tersebut, mahasiswa diharapkan menjadi agen 

perubahan sosial (agent of social change) dalam masyarakat. Seseorang 

yang mempunyai pandangan luas dan modern serta peka terhadap 

perkembangan jaman dan teknologi. Mampu menerima revolusi dalam 

berbagai bidang kehidupan dengan selektif tidak diterima secara mentah-

mentah. 

                                                      
8 Melfin DeFleur, Understanding Mass Communication 2nd Edition (Boston: Houghton Mifflin), p. 306 



 22

 

E.6.Teori Behaviorisme 

Teori behaviorisme adalah teori yang hanya ingin menganalisa 

perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan dan diramalkan. 

Teori kaum behavior lebih dikenal dengan teori belajar, karena seluruh 

perilaku manusia adalah hasil belajar. Teori belajar sering disebut juga 

dengan S-R psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan 

oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari 

lingkungan. Dengan demikian dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan 

yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya9. Teori 

behaviorisme tidak mempersoalkan bagaimana kondisi manusia baik atau 

buruk, rasional ataukah emosional akan tetapi hanya ingin mengetahui 

bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan.  

Ciri dari teori behaviorisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan 

bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, 

mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya 

latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan 

kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku 

yang diinginkan.  

 

E.7.Teori Determinisme Teknologi (Technological Determinism Theory) 

                                                      
9 http://jurusankomunikasi.blogspot.com/2009/03/teori-behaviorisme.htmlmentalistik”, diakses pada 21 Juni 
2010 pukul 20.34. 
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Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan  yang terjadi pada 

berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan 

manusia itu sendiri10. Teknologi membentuk individu bagaimana cara 

berpikir, berperilaku dalam masyarakat dimana akhirnya membuat 

manusia untuk selalu bergerak maju untuk selalu berpindah dari satu masa 

teknologi ke masa teknologi yang lainnya.  

Teori determinisme teknologi muncul pertama kali pada tahun 

1962 oleh Marshall McLuhan, media guru dari University of Toronto. 

McLuhan pernah menyampaikan bahwa the medium is the mass-age 

(Media adalah era massa), yang dimaksud adalah saat ini kita hidup dalam 

era yang unik dalam sejarah peradaban manusia yaitu era media massa, 

terlebih sekarang memasuki media elektronik. Dalam masa sekarang 

media telah benar-benar mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan 

bertingkah laku manusia itu sendiri. Apalagi sekarang manusia berada 

pada era revolusi, dimana terjadi perkembangan di setiap segi kehidupan 

agar lebih maju.  

Sebetulnya inti dari Technological Determinism Theory Mc Luhan 

adalah the medium is the massage (Media adalah pesan itu sendiri) dimana 

dalam perpektifnya media itu sendiri lebih penting daripada isi pesan yang 

disampaikan oleh media tersebut. Sebagai contoh, fasilitas yang diberikan 

telepon genggam (handphone) mungkin sangat penting dan menarik bagi 

individu, akan tetapi sebenarnya memiliki handphone jauh lebih penting 

                                                      
10 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), p. 185 
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lagi. Handphone, dengan kehadirannya saja sudah menjadi penting, bukan 

lagi tentang isi pesannnya. Kehadiran media komunikasi telah lebih 

banyak mengubah kehidupan manusia, lebih dari apa isi pesan yang 

mereka sampaikan. 

Dilema yang kemudian muncul seiring dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi komunikasi adalah bahwa manusia semakin 

didominasi oleh teknologi komunikasi yang diciptakannya sendiri. 

Teknologi komunikasi bukannya dikontrol oleh manusia namun justru 

kebalikannya, manusia yang dikontrol oleh mereka. sebagai contoh, betapa 

gelisahnya kita jika ketinggalan handphone yang selalu menemani setiap 

aktivitas kita sehari-hari. Atau sehari saja tidak menonton televisi seakan 

ketinggalan banyak sekali informasi. 

Teori Determinisme Teklologi, yang dimaksud McLuhan adalah 

penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi sendirilah sebenarnya 

yang mengubah kebudayaan manusia. Jika Karl Marx berasumsi bahwa 

sejarah ditentukan oleh kekuatan produksi, maka menurut McLuhan 

eksistensi manusia ditentukan oleh perubahan mode komunikasi. 

Kehadiran media massa dan segala kemajuan teknologi komunikasi yang 

lainnya, seharusnya menjadikan kehidupan manusia lebih baik. Namun 

yang terjadi justru sebaliknya, kita menjadi didominasi oleh media massa 

dan teknologi komunikasi yang semakin pesat tersebut. 

 

F. Definisi Konseptual 
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Definisi konseptual mendefinisikan variabel-variabel (konsep) yang 

hendak diukur dan diteliti datanya. Tujuannya adalah membatasi persoalan 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menentukan definisi 

konseptual sebagai berikut:  

F.1.Mahasiswa 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang mempersiapkan diri 

dalam keahlian tertentu di dalam tingkat pendidikan tinggi. Mahasiswa 

mempunyai peran penting sebagai agen perubahan (agent of change) bagi 

tatanan kehidupan secara sistematis dan logis diterima masyarakat.  

F.2.Komunikasi Nirmassa 

Media adalah kata jamak (plural) dari medium yang tunggal 

(singular). Maka media komunikasi dapat didefinisikan sebagai alat 

perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk menghantarkan 

pesannya kepada komunikan. Karena media komunikasi adalah suatu alat 

yang digunakan dalam proses penyampaian pesan maka, pemilihan media 

haruslah tepat dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi itu sendiri, 

sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuannya. Karena hal 

tersebut ada yang disebut media komunikasi nirmassa, media komunikasi 

individual yang dipergunakan untuk komunikasi point to point. Media 

komunikasi yang bersifat pribadi. 

 

G. Definisi Operasional 
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Merupakan jawaban atas pertanyaan gejala-gejala yang dapat diukur 

untuk mengetahui dan memahami definisi dari suatu konsep, ini berarti bahwa 

definisi operasional menjembatani daya pikir seorang peneliti. Karena dalam 

penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perilaku komunikasi manusia yang 

dikaitkan dengan teori behaviorisme dan Technological Determinism Theory, 

dimana diasumsikan eksistensi manusia ditentukan oleh perubahan mode 

komunikasi, maka peneliti ingin mengetahui perilaku komunikasi manusia 

melalui beberapa indikator, antara lain:  

• Perilaku dalam penggunaan Media, yaitu bagaimana media 

handphone sebagai alat komunikasi modern dengan berbagai 

fitur menarik mampu merubah mode berkomunikasi yang 

dilakukan manusia. Menyiratkan makna lain ketika memilikinya 

seperti meningkatkan kepercayaan diri ketika menggunakannya 

karena merupakan trendsetter alat komunikasi. 

• Perilaku dalam penggunaan Pesan, yaitu bagaimana sebuah pesan 

yang disampaikan lewat media komunikasi mampu diterima 

dengan baik sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif 

melalui tulisan, gambar ataupun simbol. 

• Perilaku dalam penggunaan Teknologi handphone qwerty adalah 

sejauh mana kemajuan teknologi komunikasi mempermudah 

aktivitas manusia dalam berkomunikasi dapat dimanfaatkan 

secara baik oleh manusia. 

H. Metode Penelitian 
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H.1.Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang 

bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu11.  

Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk pengukuran yang 

cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, 

pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-

lain. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak 

melakukan pengujian hipotesa12. 

Dasar penelitian ini adalah penelitian survey yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap 

mewakili populasi tertentu. Dalam penelitian survey pengumpulan datanya 

bersifat sangat terstruktur melalui kuesioner sebagai instrument utama 

untuk mendapatkan informasi individu yang menjadi objek penelitian. 

 

H.2.Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kampus III, 

Gedung Kuliah Bersama (GKB) I, Universitas Muhamadiyah Malang. 

Pemilihan lokasi ini didasari dengan asumsi bahwa banyaknya mahasiswa 

Ilmu Komunikasi yang masih melakukan aktivitasnya (aktivitas 

akademik). 

 

                                                      
11 Rachmat Kriyantono, Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis riset Media, Public Relations, 
Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: Kencana, 2008), p. 67 
12 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), p. 4 
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H.3.Populasi dan Sampel 

H.3.1.Populasi 

Dalam metode penelitian kuantitatif kata populasi amat 

populer, digunakan untuk menyebutkan serumpun atau 

sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian13. Oleh 

karenanya populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) 

dari objek penelitian yang nantinya objek penelitian ini dapat 

menjadi sumber data penelitian. 

Peneliti memilih mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Angkatan 2008 yang masih terdaftar sebagai mahasiswa 

aktif (secara akademik) di Jurusan Ilmu Komunikasi. Alasan 

peneliti menjadikan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2008 

sebagai populasi karena mereka secara akademis dalam kegiatan 

perkuliahan memasuki semester 4, dimana jadwal kegiatan 

perkuliahan mereka yang cenderung padat. Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi dirasa sangat representative dijadikan objek penelitian 

juga dikarenakan program studi yang ditempuh relevan dengan 

judul penelitian. Mengamati bagaimana perilaku penggunaan 

handphone qwerty mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam menyikapi 

perkembangan teknologi alat komunikasi. Hal ini terlihat dari 

                                                      
13 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta 
Ilmu-ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2006), p. 99 
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beberapa mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2008, lebih aktif 

dalam penggunaan handphone qwerty karena fasilitas jejaring 

sosial serta menawarkan desain keypad menyerupai keyboard 

komputer yang mempermudah dan mempercepat proses 

pengetikan. 

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini antara 

lain:  

1. Masih aktif dalam kegiatan perkuliahan (secara akademik) 

2. Menggunakan alat komnuikasi handphone dengan jenis 

qwerty 

Dari pra angket atau angket awal yang disebarkan pada 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2008 dengan tujuan 

untuk menjaring populasi berdasarkan karakteristik diatas, maka 

diketahui jumlah populasi yang didapat sebanyak 65 orang.  

H.3.2.Sampel 

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang ciri-

cirinya memiliki kemiripan dengan ciri-ciri populasi. 

Sampel menurut Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Untuk mendapatkan berapa jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini, maka penulis mengambil semua 

populasi karena subjek yang kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua14.  

                                                      
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), p:112 
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Teknik sample yang digunakan yaitu teknik total sampling. 

Dikatakan total sampling karena pengambilan sample adalah 

keseluruhan dari jumlah anggota populasi. Hal ini dikarenakan 

populasi responden kurang dari 100, maka sample yang 

representative adalah diambil semuanya. 

 

H.4.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara:  

a. Kuesioner (angket) 

Kuesioner (angket) berupa daftar pertanyaan mengenai suatu hal 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang perilaku 

mahasiswa dalam menggunakan alat komunikasi handphone jenis 

qwerty.  

Data yang terkumpul berupa jawaban dari pertanyaan yang telah 

diisi oleh responden. Tujuan dari angket ini adalah mencari informasi 

yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden  tanpa merasa 

khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai 

dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan15. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan atau pencarian 

data yang dibutuhkan lewat literatur - literatur atau pun perpustakaan 

yaitu untuk memperoleh pengertian, definisi, maupun teori yang 

                                                      
15 Ibid, p. 95 
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menunjang dan mendukung dalam penelitian ini. Data sekunder ini 

digunakan untuk melengkapi data-data primer tentang penggunaan alat 

komunikasi handphone qwerty di kalangan mahasiswa, yang telah 

diperoleh dari angket penelitian. 

c. Observasi 

Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung (tanpa mediator) sesuatu objek untuk melihat dengan dekat 

kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Observasi difokuskan untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena penelitian. 

Dalam riset dikenal dua jenis metode observasi, yaitu observasi 

partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah 

metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai partisipan, 

ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, 

apakah kehadirannya diketahui atau tidak. Sedangkan observasi non 

partisipan merupakan metode observasi dimana periset hanya 

bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti 

yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui 

atau tidak. 

Observasi dilakukan untuk melihat dengan dekat objek 

penelitian sesuai tujuan riset yaitu melihat bagaimana penggunaan 

handphone qwerty di kalangan mahasiswa. 
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H.5.Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. 

Kegiatan dalam analisa data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variable dan jenis responden, mentabulasikan data tiap variable yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah16. 

Rata-rata hitung merupakan hasil perhitungan nilai-nilai butir 

dibagi jumlah observasi yang dihitung dari jumlah responden dikalikan 

jumlah butir pertanyaan, didapatkan dengan rumus17: 

 

 

 

Keterangan : 

x ̅    : Mean (rata-rata hitung) 

(x₁+x₂+x₃+…+x ) : Penjumlahan nilai butir-butir 

n   : Jumlah observasi 

Setelah melakukan perhitungan nilai rata-rata dilanjutkan dengan 

nilai-nilai interval yang nantinya disajikan dalam tabel bentuk interval. 

Penentuan interval dalam penelitian ini mengacu pada rumus Sturges18, 

dimana interval (i) merupakan hasil dari perhitungan nilai tertinggi 

                                                      
16 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2005), p.169 
17 Anto Dajan, Pengantar Metode Statistik (Jakarta: LP3ES, 2000), p. 115 
18 Ibid, p. 86 
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dikurangi nilai terendah dibagi jarak. Setelah nantinya diperoleh hasil 

perhitungan maka dari hasil tersebut bisa dibuat interval-interval sesuai 

jarak yang ditentukan peneliti dan dapat dijadikan acuan untuk menetukan 

posisi nilai rata-rata dan bisa digunakan untuk membuat kesimpulan hasil 

penelitian. 

 

H.6.Uji Instrument Penelitian 

H.6.1.Uji Validitas 

Validitas menujukkan sejauh mana alat pengukur suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas 

menggunakan teknik internal validity analisis, yaitu 

mengkorelasikan skor setiap butir dan skor total yang merupakan 

jumalh tiap butir. Untuk menghitung validitas menggunakan rumus 

Product Moment dari Pearson sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:      

r = koefisien korelasi  

x  = skor pada item  

y   = skor total  

xy = skor pada subjek item dikalikan skor total 

n  = banyaknya subjek 
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Suatu item dinyatakan valid apabila memiliki nlai lebih 

besar dari 0,3 sehingga jika nilainya dibawah 0,3 maka item 

dinyatakan tidak valid. Cara lain untuk mendapatkan validitas 

yaitu dengan membandingkan dengan nilai tabel (rtabel). 

 

H.6.2.Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya tingkat kemantapan suatu alat ukur. 

Reliabilitas indikator merupakan syarat untuk pengujian validitas 

indikator. Indikator yang reliable adalah indikator yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama.  

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Alpha dari 

Croanbach: 

 

α =  

 

Keterangan : 

α   : koefisien realibilitas alpha 

k   : jumlah items dalam instrument 

s   : varians total 

 


