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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Smartphone, media ini memang tidak asing lagi di kalangan lapisan 

masyarakat. Smartphone atau Ponsel Pintar adalah suatu media yang bisa 

menghubungkan satu orang ke orang lain tanpa harus bertemu langsung atau 

bertatap muka. Awal kemunculan smartphone ini pada tahun 1990 tetapi untuk di 

indonesia belum dikenal secara luas. Dari sinilah smartphone mulai bermunculan 

terus berkembang dan sampai saat ini (Sridianti,  2013) 

Memang di setiap media selalu memiliki kelebihan atau kekurangan dan 

bahkan juga memiliki dampak yang positif maupun negatif. Di era sekarang semua 

lapisan masyarakat tentu memiliki media smartphone ini, dari yang kalangan 

bawah, kalangan menengah samapai kalangan atas tidak diragukan lagi pasti 

memiliki media smartphone tersebut. Dan biasanya semua orang lebih di sibukan 

dengan isi konten smartphone tersebut. Hal ini yang membuat lama-lama menjadi 

suatu penyakit yang sulit dihilangkan yaitu kecanduan. 

  Kecanduan juga memiliki pengaruh, pola pikir yang besar. Kecanduan yang 

berarti suatu pola perilaku yang dilakukan secara terus menerus atau bisa 

disimpulkan ketergatungan terhadap sesuatu hal. Mungkin yang kita temui perilaku 

kecanduan yang melanggar hukum seperti narkoba, obat-obatan dan lainnya. 

Memang tidak ada larangan yang mengikat di dalam negara untuk kecanduan 

smartphone.  
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Jika fenomena yang bisa kita lihat, data dibawah menunjukan pada tahun 

2013 terdapat 14% orang dalam menggunakan smartphone. Setelah di teliti dalam 

4 tahun kemudian hasilnya menunjukan dengan signifikan yaitu melonjak hingga 

60% pada tahun 2017.  

Grafik 1.1 Penggunaan Smartphone di Indonesia 

 

Sumber : Data beritagar.id di Indonesia tahun 2013 sampai 2017 

 

Dalam penggunaanya media smartphone sangat tinggi, lalu pengguna media 

ini menggunakan smartphone nya untuk apa, dari data yang di peroleh bahwa 

menunjukan samrtphone digunakan untuk hal yang bersifat sosial media. Dalam hal 

ini facebook menjadi media yang sangat di minati, dengan data sebesar 65% oleh 

penggunanya. Lalu diikuti oleh twitter sebesar 20% yang menjadi nomor dua dan 

lainnya juga seperti google plus, linkeldin dan sebagainya. 
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Grafik 1.2 Penggunaan smartphone untuk sosial media 

 

Sumber : Data kominfo.go.id di Indonesia tahun 2016 

 

Di sisi gambaran perilaku sosial sekarang berbeda dengan 5 sampai 6 tahun 

belakangan, Jika dahulu orang bersosialisasi sangat erat misalkan mengobrol 

bareng dengan teman atau saudara contoh perilaku sosial saat ini, saat makan 

bersama entah dengan teman atau keluarga biasanya sambil menikmati masakan 

yang dihidangkan teman atau saudara kita memegang smartphone untuk, chatting, 

atau bermain game. Tentu hal ini menjadi hal yang tabuh karena secara tidak 

langsung kita menjauhkan yang berada di dekat kita, dan asyik dengan dunianya 

sendiri. 

Bahkan sampai ada orang yang mengatakan “kalau tidak ada smartphone 

bisa mati” dari kata diatas bisa kita lihat orang di era sekarang lebih menomor 

satukan hal pribadinya kedalam smartphone. Salah satunya mengungkapkan isi 
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curahan tentang kehidupan atau dengan orang lain yang mereka benci atau senangi. 

Terkadang orang-orang belum bisa membedakan mana yang di sebut pengguna dan 

mana yang di sebut pecandu media smartphone. 

Pecandu media dengan pengguna media sangatlah berbeda. Pengguna 

adalah orang yang memakai media dengan perilaku yang normal dan tidak 

bergantung dengan media smartphone, sebaliknya jika pecandu media lebih kepada 

orang yang memakai media secara tak wajar, dalam arti tak wajar di sini memakai 

media dengan waktu yang sampai berjam-jam bahkan bisa seharian mulai bangun 

sampai menjelang tidur.  

Alasan dalam memilih penelitian remaja adalah karena peneliti melihat 

fenomena yang terjadi pada remaja sekarang lebih cuek terhadap lingkungan sosial 

di sekitarnya, Kalo di lihat remaja lebih sibuk dengan smartphone nya daripada 

berbicara dengan teman yang ada di depannya.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah fokus masalah 

penelitian yaitu: Bagaimanakah perilaku remaja di Cafe Loodts Mojokerto dalam 

menggunakan smartphone? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : 

• Untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku remaja dalam menggunakan 

smartphone. 

• Untuk mendeskripsikan apa yang membuat remaja untuk menggunakan 

smartphone. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah : 

1.      Secara Akademis  

a. Penelitian ini dapat menambah dan memperkuat teori sebelumnya yang berkaitan 

dengan Media online terutama pada bidang Smartphone tentang penggunaan media 

online dalam masyarakat khususnya perilaku remaja. 
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b. Menjadi gambaran bagi masyarakat dan pengguna media online khususya 

Smartphone banyak hal yang harus dipelajari agar bisa menjadi media yang baik 

dan benar atau tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan efek positif terhadap 

perilaku remaja. 

 

2.      Secara Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak media online dan 

pengguna smartphone (khususnya remaja), bahwa kegiatan ini sangatlah penting 

untuk dapat menjadi tambahan informasi dalam menggunakan smartphone, 

sehingga memberikan efek yang baik untuk masyarakat khususnya remaja. 


