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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ini teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri 

hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Kesempatan ini juga 

dimanfaatkan oleh vendor smartphone serta tablet murah yang menjamur dan 

menjadi trend . Hampir semua orang di Indonesia memiliki smartphone , 

dengan semakin majunya internet dan hadirnya smartphone maka media sosial 

pun ikut berkembang pesat. 

Media sosial merupakan situs dimana seseorang dapat membuat web 

page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media 

sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media 

tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast , maka media sosial 

menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk 

berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka. 

Sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang 

dalam membuat akun di media sosial. Kalangan remaja yang mempunyai 

media sosial biasa nya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, 

serta foto-foto bersama teman-temannya. Semakin aktif seorang remaja di 

media sosial maka mereka semakin dianggap keren dan gaul. Namun kalangan 

remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno, 
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ketinggalan jaman, dan kurang bergaul. Pola bergaul dapat dilakukan di tempat 

mana saja, seperti warung kopi yang saat ini banyak dijadikan pengunjung 

untuk bergaul dengan memanfaat media sosial. 

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari 

teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua 

orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan 

membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan 

konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video YouTube dapat 

direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.1  

Memanfaatkan media sosial bisa dilakukan dimanapun tidak terkecuali 

di kedai kopi sambil nongkrong. Nongkrong di kedai kopi sudah menjadi 

bagian gaya hidup warga warga Kota Malang beberapa tahun terakhir ini. 

Tempat yang nyaman, fasilitas hotspot area serta suguhan kopi dan cemilan 

ringan memang ditujukan untuk membuat pengunjung betah berlama-lama 

disana. Menjamurnya kedai kopi gaul di Kota Malang membuat pengunjung 

kedai kopi terus bertambah meskipun terkadang kopi bukanlah tujuan utama 

mereka datang kesana. Seiring dengan meningkatnya mobilitas hidup dan 

modernitas perilaku, kedai kopi kini menjadi wadah pertemuan dengan rekan 

bisnis, serta tempat nongkrong anak muda. 

Kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi oleh 

orang di dunia saat ini dan digemari masyarakat Indonesia maupun negara lain 

selain kegemaran mengkonsumsi teh. Kegemaran mengkonsumsi kopi sudah 

                                                             
1 Zarella. 2010. The Social Media Marketing Book. Oreilly Media. USA.Hlm:2-3 
https://endahnurfitriyani.wordpress.com/2016/01/27 
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dilakukan turun-temurun sejak jaman nenek moyang, bahkan dalam setiap 

jamuan makan baik acara formal maupun nonformal, sajian kopi tidak pernah 

terlupakan. Kondisi ini sama dengan luar negeri, Amerika misalnya, sebagaian 

besar masyarakat menyukai kopi, sehingga istilah coffee break sampai saat ini 

masih digunakan dan menjadi ikon untuk menyatakan waktu istirahat dan jam 

makan telah siap.2 

Fenomena “Ngopi bareng” yang muncul menjadi sebuah sejarah baru 

yang telah direkonstruksi, tidak hanya tingkat orientasi sosial, pola estetis dan 

gaya yang khas, tetapi kini fungsinya semakin mendapatkan ruang tersendiri di 

hati masyarakat berbagai usia mulai remaja hingga lanjut usia. Selain 

terjangkau harganya, nilai estetis “ngopi bareng” juga menjadi hiburan yang 

tidak tergantikan dari kehidupan masyarakat. Budaya minum kopi terutama 

minum bersama-sama ini tidak hanya ada di Indonesia yang wilayahnya 

menjadi produsen kopi seperti Tulung Agung, Aceh, Jogjakarta dan berbagai 

daerah lain namun telah merambah hampir semua daerah terutama yang ramai 

karena aktivitas publiknya termasuk di Kota Malang.  

Ngopi bukan sekadar hobby atau kesenangan saja, didalamnya kerap 

terjadi pertukaran informasi dan wacana, pengembangan wawasan bahkan 

sering terjadi kesepakatan kerjasama mulai dari janji lanjutan hingga tanda 

tangan kontrak yang membuahkan nilai ekonomi yang lebih. Dalam hal ini 

media sosial smartphone menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. 

Dalam media sosial smartphone tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka 

                                                             
2 Hillary Mayell, National Geographic News, 2012. Journey Redraws Human’s Family Tree 
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dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam 

kehidupan seseorang. Seseorang yang asalnya kecil bisa menjadi besar dengan 

media sosial, begitu pula sebaliknya. 

Karena saat ini hampir semua orang di dunia ini tengah menggunakan 

fasilitas internet untuk berbagai keperluan. Media sosial, kini dilakukan dengan 

memanfaatkan jaringan internet. Di masa sekarang ini, internet bukan lagi 

sebuah kebutuhan sekunder, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. 

Dalam kegiatan nongkrong ataupun ngumpul bareng temen saja misalnya. 

Dengan koneksi internet, kegiatan nongkrong bareng menjadi lebih asik untuk 

dilakukan. Sambil nongkrong bareng, dapat melakukan berbagai macam 

kegiatan seperti download film, chatting, ataupun bermain game bareng (para 

pecinta game online). 

Dengan memanfaatkan fasilitas wifi yang ada di tempat nongkrong, 

pengunjung dapat ngumpul ataupun nongkrong bareng teman–teman. Kegiatan 

nongkrong atau ngumpul memang perlu dilakukan untuk menghindari 

kejenuhan dan juga kebosanan setelah melakukan aktivitas sehari–hari. Tidak 

hanya itu, dengan nongkrong bareng, dapat saling sharing dan juga berbagai 

informasi menganai hobi yang sama ataupun mengenai pekerjaan dan aktivitas 

lainnya. 

Fenomena ini telah merambah dunia sosial kampus tentang “Ngopi” dan 

penggunaan media sosial ini menarik untuk diteliti terutama pada mahasiswa 

mengingat mahasiswa adalah komiditas utama penggerak kehidupan kampus. 
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Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan penggunaan 

smartphone dengan perilaku membaca (Studi pada Pengunjung Warung Kopi 

Gapura Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan penggunaan smartphone  

dengan perilaku membaca pada pengunjung Warung Kopi Gapura Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penggunaan 

smartphone dengan perilaku membaca pada Pengunjung Warung Kopi Gapura 

Malang. 

D. Manfaat penelitian 

1 Secara akademis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

membuka wacana baru dalam hal komunikasi dan untuk aktivis mahasiswa 

yang sering melakukan studi terhadap pentingnya komunikasi dapat 

memperluas cakrawala pengetahuan mengenai pengaruh  media sosial 

terhadap perilaku membaca. 

2 Secara praktis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data 

atau informasi berkenaan dengan hubungan penggunaan smartphone dengan 

perilaku membaca oleh kalangan aktivis mahasiswa secara umum dan 

mahasiswa jurusan komunikasi secara khusus. 

 

 


