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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang 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 digemari 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 (Nuri, 2012).

Semakin cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi

menyebabkan persaingan dalam dunia bisnis handphone Global System For

Mobile Communication (GSM) semakin kompetitif. Seiring dengan pertumbuhan

industri telekomunikasi telah membawa dampak bagi munculnya bisnis baru

yakni berupa telepon seluler atau handphone (HP). Handphone adalah perangkat

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan

telepon fixed line konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak

perlu  disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (wireless)

(Maisyarah & Ginting, 2012).
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Oleh karena itu, saat ini handphone merupakan sebuah alat telekomunikasi

yang mempunyai dampak dan pengaruh yang lebih besar, terutama dalam segi

intensitas penggunaannya. Handphone berbasis Smartphone lebih dominan

dikalangan masyarakat saat ini, dikarenakan dari segi fitur yang ditawarakan,

dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam setiap kegiatannya. Salah satunya

adalah handphone dengan merek yang bertuliskan “BlackBerry”. BlackBerry

adalah perangkat selular yang memiliki kemampuan layanan push e-mail, telepon,

sms, menjelajah internet, messenger (BlackBerry Messenger/BBM), dan berbagai

kemampuan nirkabel lainnya (Nuri, 2012).

BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan

Kanada, Research In Motion (RIM). Kemampuannya menyampaikan informasi

melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam. Di

Indonesia pada pertengahan Desember 2004 oleh operator Indosat dan perusahaan

Starhub. Perusahaan Starhub merupakan pengejewantahan dari RIM yang

merupakan rekan utama BlackBerry. Pasar BlackBerry kemudian diramaikan oleh

dua operator besar lainnya di tanah air yakni Excelcom dan Telkomsel. Hampir

semua penduduk di Indonesia mempunyai dan mempergunakan handphone

berbasis Smartphone terutama BlackBerry Smartphone (Masyitoh, 2013).

Dalam waktu singkat, BlackBerry mengalami pertumbuhan pangsa pasar

yang besar secara global, dari 10, 9% market share pada 2007 menjadi 14, 7%

pada tahun 2008. Pada tahun 2009, pangsa pasar BlackBerry naik menjadi 19,5%

(MIX No. 10/ VI Oktober 2009). Kondisi tersebut menjadikan pangsa pasar Nokia

yang pernah menjadi pemain tunggal pada kategori Smartphone sejak 1997,
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mengalami penurunan. Market share Nokia pada kategori Smartphone secara

global mengalami penurunan sebesar 29% antara tahun 2007 hingga 2009, dari

70% pangsa pasar pada tahun 2007 menjadi 41% pada tahun 2009 (Sulistiyono,

2011).

Menurut salah satu survey penelitian mengenai pemakaian produk

BlackBerry, jumlah pengguna layanan BlackBerry di Indonesia diperkirakan yang

terbesar di Asia Tenggara dan nomor empat di dunia. Hal tersebut juga terjadi

pada kalangan-kalangan muda, terutama kalangan mahasiswa. Sedangkan sebuah

stasiun televisi Kanada, CBC News, yang membuat liputan yang mengungkap

betapa berjayanya BlackBerry di Indonesia saat ini, hingga Indonesia pun

mendapat sebutan “BlackBerry Nation”, tak heran BlackBerry masih menguasai

46 persen pasar Smartphone di Indonesia (Masyitoh, 2013).

Fenomena saat ini, khususnya dikalangan mahasiswa sendiri, BlackBerry

Smartphone telah mempermudah mereka dalam browsing mencari informasi yang

mereka butuhkan ataupun berkomunikasi melalui BBM (BlackBerry Messenger),

dengan adanya layanan tersebut mereka dapat bertukar informasi ataupun

melakukan sharing informasi secara cepat dan mudah, tidak hanya itu saja,

BlackBerry juga dapat membantu mahasiswa dalam hal melakukan searching

informasi melalui via Google, berkirim tugas melalui e-mail, mendownload

beberapa file dalam berbagai bentuk format file dan mendownload buku, music,

film serta video. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa BlackBerry memang

merupakan handphone Smartphone, dimana dari segi penggunaannya hanya
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dengan satu handphone, pengguna dapat melakukan kegiatan multitasking ketika

menggunakannya (Masyitoh, 2013).

Gencarnya promosi BlackBerry serta kemudahan dalam mendapatkan

informasi menyebabkan mahasiswa terus menerus mengikuti perkembangan arus

mode. Semakin tinggi kecenderungan mengikuti mode maka kepercayaan diri

pada mahasiswa akan semakin kuat atau meningkat. Kecenderungan mengikuti

mode memiliki pengaruh terhadap terbentuknya kepercayaan diri pada remaja,

Buntaran (dalam Pratono, 2010). Dengan begitu remaja yang kurang memiliki

rasa percaya diri yang kuat secara otomatis akan menggunakan mode-mode yang

sedang marak dikalangannya, guna menambah rasa kepercayaan diri pada remaja

tersebut (Pratono, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara  yang dilakukan peneliti kepada mahasiswa

pengguna handphone BlackBerry pada tanggal 8 Juni 2013, subjek berinisial AN

mengatakan:

“semenjak saya memakai handphone BlackBerry saya merasa
lebih percaya diri dan tidak minder lagi ketika berkumpul dengan
teman-teman saya dan saya lebih percaya diri dalam pendekatan
kepada lawan jenis”.

Sedangkan menurut penuturan AC pada hari yang sama mengatakan;

“meskipun tak punya uang asal memegang handphone
BlackBerry merasa senang dan percaya diri ketika berkumpul
dengan kawan-kawan.

Berbeda dengan mahasiswa SL yang tidak menggunakan handphone

BlackBerry menuturkan bahwa:

“merasa kurang percaya diri kalau tidak memiliki handphone
BlackBerry dan ketika saat ketemu kawan merasa dicuekin,
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karena kawan yang punya handphone BlackBerry sibuk dengan
BlackBerry Messenger/BBM Nya saja”.

Pada kalangan mahasiswa sekarang ini, banyak mahasiswa yang sudah

menggunakan handphone BlackBerry. Selain, BlackBerry memberikan manfaat

sebagai alat komunikasi, mahasiswa juga dapat meningkatkan kepercayaan diri

sehingga merasa dapat lebih diterima dan dihargai dilingkunganya. Image

BlackBerry yang canggih, exclusive dan trendy membuat mahasiswa tertarik untuk

menggunakannya. Penggunaan BlackBerry sekarang ini sudah menjadi trend di

kalangan mahasiswa UIN Suska Riau. Fenomena BlackBerry dijadikan gaya

hidup oleh mahasiswa dapat dilihat dengan banyaknya mahasiswa yang

menggunakan BlackBerry di UIN Suska Riau.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya,

penggunaan handphone  BlackBerry pada mahasiswa turut mempengaruhi

kepercayaan dirinya. Mahasiswa yang menggunakan handphone BlackBerry lebih

percaya diri ketika menggunakan handphone BlackBerry dibandingkan yang tidak

menggunakan handphone BlackBerry. Menurut Angelis (dalam Umar, 2011)

percaya diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia untuk menghadapi

tantangan hidup apapun dengan berbuat sesuatu. Percaya diri pada individu tidak

selalu sama, pada saat tertentu kita merasa yakin atau mungkin, ada situasi dimana

individu merasa yakin dan situasi dimana individu tidak merasa demikian. Seperti

yang dikemukakan oleh Angelis bahwa rasa percaya diri itu tidak bisa

disamaratakan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya (Umar, 2011).

Kepercayaan diri sebagai bagian dari penerimaan sosial, seseorang

mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri akan lebih yakin untuk melakukan
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sesuatu atau masuk dalam suatu lingkungan, walaupun lingkungan tersebut baru

sama sekali. Dengan demikian mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri

diungkapkan melalui sikap yang tenang dan seimbang dalam situasi dimana

individu itu berada. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek yang penting

dalam kehidupan manusia. Dalam berhubungan dengan orang lain rasa percaya

diri terbentuk dari keyakinan diri, bahwa suatu yang dihasilkan memang berada

dalam batas kemampuan dan keinginan pribadi (Sinthia, 2011). Jadi, kepercayaan

diri merupakan keyakinan yang dimiliki individu akan kemampuan diri sendiri

yang berhubungan dengan sikap dan cara pandang yang dipengaruhi oleh reaksi

lingkungan.

Lauster (1992) mendefenisikan kepercayaan diri diperoleh dari

pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian

yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak

terpengaruh oleh orang lain dan dapat betindak sesuai kehendak, gembira,

optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab (Ghufron, 2012).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik

untuk meneliti Perbedaan Kepercayaan Diri Mahasiswa yang Menggunakan

Handphone BlackBerry dengan Mahasiswa yang Tidak Menggunakan Handphone

BlackBerry di UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan peneliti pada latar

belakang di atas maka masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada perbedaan kepercayaan diri antara
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mahasiswa yang menggunaan handphone BlackBerry dengan mahasiswa yang

tidak menggunakan handphone BlackBerry di UIN Suska Riau.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan terkait variabel yang sedang diteliti

antara lain: Penelitian Wahyu Pranoto (2010) yang berjudul “Perilaku Konsumen

Remaja Menggunakan Produk Fashion Bermerek Ditinjau dari Kepercayaan Diri”

dilakukan pada mahasiswa di Universitas Muria Kudus dengan melalui metode

pusposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif

yang signifikan antara perilaku konsumen remaja menggunakan produk fashion

bermerek dengan kepercayaan diri.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Wahjuni Astuti & I Gde Cahyadi

(2007) yang berjudul “Pengaruh Elmen Ekuitas Merek Terhadap Rasa Percaya

Diri Pelanggan Di Surabaya Atas Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda”

hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa

kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek baik secara

simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap rasa percaya diri

pelanggan di Surabaya atas keputusan pembelian sepeda motor Honda.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

perbedaan kepercayaan diri mahasiswa ditinjau dari pengguna handphone

BlackBerry dan mahasiswa yang tidak menggunakan handphone BlackBerry di

UIN Suska Riau.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapakan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama

dibidang psikologi klinis, psikologi industri, sosial dan organisasi. Dimana hasil

penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang memberikan informasi,

khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian hal yang

sama dikaitkan dengan variabel yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada

mahasiswa mengenai perbedaan kepercayaan diri mahasiswa ditinjau dari

pengguna handphone BlackBerry dan mahasiswa yang tidak menggunakan

handphone Blackberry.

b. Memberikan masukan kepada Perusahaan BlackBerry mengenai perbedaan

kepercayaan diri mahasiswa ditinjau dari pengguna handphone BlackBerry

dan mahasiswa yang tidak menggunakan handphone Blackberry.


