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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini tidak terlepas dari modernisasi yang

memposisikan pencitraannya sebagai suatu bentuk globalisasi yang terus bergulir.

Selaras dengan tuntutan dunia, hal-hal baru pun bermunculan dengan siap

memberikan dampak positif maupun negatif. Indonesia memiliki heterogenitas

yang tinggi dimana setiap sendi kehidupan, sosial, hingga budaya menjadi suatu

keragaman ditengah globalisasi. Pada akhirnya perkembangan teknologi menjadi

bahan memodernisasikan suatu keragaman untuk menyelaraskan dalam konteks

ketergantungan akan teknologi baru.

Perkembangan teknologi ini pun tampaknya semakin memudahkan kita

dalam berbagai bidang terlebih dalam bidang telekomunikasi. Kita dapat dengan

mudah dan cepat dalam memperoleh berbagai informasi baik dari dalam negeri

maupun dari luar negeri. Hal ini membuat seakan-akan sudah tidak ada batasan-

batasan dalam berbagi informasi diantara sesama manusia. Berbagai inovasi-

telekomunikasi pun semakin banyak seperti handphone yang dulu hanya dipakai

untuk keperluan menelpon ataupun mengirim pesan singkat sekarang dapat

dipakai pula untuk mengakses internet, televisi pun yang dulunya hanya bisa

dipakai untuk menonton saja sekarang bisa disambungkan dengan jaringan

internet, dan masih banyak lagi inovasi-inovasi mutakhir yang telah berhasil

diciptakan.
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Semakin berkembang teknologi yang ada di masyarakat, semakin canggih

dan semakin banyak inovasi yang dibuat, maka masyarakat juga akan mengikuti

alurnya untuk semakin modern. Hal ini menyatakan bahwa hubungan yang ada di

antara masyarakat dan teknologi merupakan hubungan yang saling

mempengaruhi, sehingga keberadaan dan perkembangan teknologi juga

menentukan perkembangan dan perubahan sosial dan nilai-nilai budaya di dalam

masyarakat. Saat ini Pekanbaru telah tumbuh menjadi kota metropolitan

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), dengan laju pertumbuhan ekonomi

Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Karena sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk

terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang.

Semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk suatu

daerah maka teknologi pun mengalami kemajuan, seluruh lapisan masyarakat ikut

terlibat di dalamnya. Salah satu yang menjadi perkembangan teknologi adalah

gadget, gadget adalah suatu piranti atau instrument yang memiliki tujuan dan

fungsi praktis spesifik yang berguna yang umumnya diberikan terhadap sesuatu

yang baru yang dirancang secara berbeda dan lebih canggih dibandingkan

teknologi normal yang ada pada saat penciptaannya (Wikipedia.com).

Survey mengatakan bahwa hampir setengah dari pemakai ponsel dan

komputer berkomunikasi dengan teman dan berkomunikasi dengan keluarga

meski sedang berada dalam satu rumah. Lalu, sebuah studi mempublikasikan

sekitar 22 juta orang atau sekitar 45% mengakui mereka menggunakan ponsel

untuk menelepon, mengirim sms, menggunakan sosial media dan e-mail lebih
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sering dari pada harus pergi ke ruang sebelah untuk mengobrol dengan anggota

keluarga lainnya. Sedangkan, seperlima atau sekitar 22% dari survey itu lebih

memilih untuk berbicara melalui telepon atau sosial media seperti facebook dan

twitter dari pada harus berbicara langsung (Darmansyah, 2013).

Bagi pengguna alat-alat canggih (gadget) yang terhubung ke dunia maya

selama 24 jam, membuka e-mail atau facebook menjadi aktivitas rutin yang tidak

bisa ditinggalkan setiap harinya, sekalipun itu hari libur. Bahkan setelah bangun

pagi, kegiatan yang dilakukan adalah membuka facebook untuk menulis status

atau hanya sekedar memeriksa status teman (Sanjaya, 2011).

Pada sebuah penelitian ditemukan kesimpulan bahwa handphone yang

pada awalnya diperuntukkan sebagai alat berkomunikasi, lambat laun berkembang

fungsinya sebagai alat hiburan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan seseorang

egois dan anti sosial saat menggunakannya. Fakta dari para peneliti, pengguna

gadget lebih dekat dengan orang lain di jarak jauh dan mereka terbukti cenderung

mengabaikan keberadaan orang di sekitar mereka ketika sedang asyik

mengoperasikan perangkat elektronik tersebut. Sehingga ada moto “mendekatkan

yang jauh, menjauhkan yang dekat” untuk pengguna ponsel atau smartphone

dengan fitur canggih (Anita, 2010).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan dampak

adanya globalisasi informasi, mode, serta menjamurnya berbagai macam

perangkat media massa dan elektronik, seperti televisi, internet dan alat-alat

komunikasi yang mengakibatkan perubahan nilai serta pola atau gaya hidup

masyarakat Indonesia. Modernisasi yang terjadi di Indonesia merupakan akibat
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dari proses global yang didalamnya terimbas oleh paham matrealis dan

sekularisme. Globalisasi yang semakin kuat memberi dampak terjadinya

perubahan yang dapat mempengaruhi perilaku individu, dan remaja merupakan

generasi yang paling mudah terpengaruh pada efek globalisai (Kunto, 1999).

Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Kunto (1999) bahwa remaja adalah

generasi yang paling mudah terpengaruh oleh era globalisasi atau era modern.

Saat ini dampak dari modernisasi pada remaja sudah sangat mudah ditemukan

dalam kehidupan sehari-hari. Tampak ada perbedaan nilai pada remaja zaman

sekarag bila dibandingkan dengan remaja generasi sebelumnya. Perbedaan

tersebut nampak dari kecenderungan perilaku pada remaja zaman sekarang yang

dihadapkan pada gaya berpakain, mode rambut, dan lain sebagainya.

Begitu halnya dengan remaja di Kota Pekanbaru, sesuai dengan

oberservasi yang dilakukan kebanyakan remaja yang terlihat biasanya

membawa gadget kemanapun mereka pergi. Dengan dalih gadget dapat

menghilangkan stress, galau, kebosanan. Karena menurut mereka, gadget bisa

dibilang sudah menjadi gaya hidup mereka sehari-hari, statement yang biasanya

mereka bilang “Nggak bisa hidup dan terlepas dari gadget, rasanya ada yang

kurang kalau nggak pegang gadget”.

Remaja saat ini sangat ketergantungan terhadap media sosial, begitu

halnya remaja di Pekanbaru. Penggunaan gadget terutama media sosial menjadi

tren dikalangan remaja memang sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi

kehidupan remaja yang mungkin sebagian besar waktunya dipakai untuk
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mengontrol sosial media. Mungkin hanya untuk sekedar mengungkapkan status,

posting foto, atau chatting bersama teman (Bertuahpos.com).

Riset yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) dan

Yahoo! mengenai penggunaan gadget (internet) di kalangan remaja. Hasilnya

menunjukkan, kalangan remaja usia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet

di Indonesia sebanyak 64%. Gadget yang telah menjadi trend saat ini tentunya

berimbas pada gaya hidup seseorang, terjadinya perubahan baik dalam aktivitas,

ketertarikan ataupun pendapat. Menurut Assael (1984), gaya hidup yang dikenali

dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting

orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan

tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini). Gaya hidup mempengaruhi

perilaku seseorang dan pada akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi

seseorang. Ada orang yang senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya,

ada yang senang bepergian bersama keluarga, ada yang memilih untuk

menyendiri di tempat yang tenang seperti pegunungan, ada yang senang

berolahraga, berbelanja, dan aktivitas lainnya. Orang-orang yang berorientasi pada

karir akan memilih buku, komputer dan produk lain yang mendukung karir

mereka, dan kondisi ini akan berbeda dengan orang-orang yang berorientasi pada

keluarga.

Untuk mengetahui gaya hidup seseorang, peneliti menggunakan

pendekatan AIO (activities, interest, opinion) Penelitian gaya hidup dengan

menggunakan variabel-variabel AIO (activities, interests and opinions) telah

digunakan sejak tahun 1970 oleh para peneliti. Menurut Plummer (1974), penelitian
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AIO mencari tanggapan konsumen terhadap pernyataan yang mengukur kegiatan

bagaimana konsumen menggunakan waktu untuk bekerja, berlibur, ataupun

menekuni hobi, mengukur minat yang merupakan pilihan dan prioritas konsumen,

misalnya rumah makanan, ataupun fashion, dan mengukur pendapat yaitu

bagaimana konsumen memandang diri mereka sendiri, serta berbagai macam

kejadian dan persoalan ekonomi, social, ataupun pendidikan.

Gaya hidup dapat diidentikkan dengan suatu ekspresi dan simbol untuk

menampakkan identitas diri atau identitas kelompok. Gaya hidup dipengaruhi oleh

nilai-nilai tertentu dari agama, budaya, dan kehidupan sosial, demi menunjukkan

identitas diri melalui ekspresi tertentu yang mencerminkan perasaan (Hafida,

2011).

Gaya hidup ini dapat dilihat dari barang-barang yang dipakai dalam

kehidupan sehari-hari yang biasanya bersifat modis, cara berperilaku (etiket),

sampai bahasa yang digunakan tidak untuk tujuan berkomunikasi sematamata,

tetapi juga untuk simbol identitas (Siregar, 1997). Pencarian identitas diri dengan

gaya hidup tertentu dilalui remaja dengan beragam jalan. Salah satunya terhadap

penggunaan gadget, dimana gadget menjadi simbol atau trend masa kini.

Penelitian ini akan berfokus pada gaya hidup remaja pengguna gadget karena

remaja merupakan segmen yang penuh dinamika. Hal ini dapat dijelaskan karena

usia remaja merupakan tahapan untuk mencari jati diri, mencari identitas diri, dan

mencari figure yang dapat digunakan sebagai referensi. Sehingga kehidupan

remaja sangat menarik untuk diteliti terkait dengan gaya hidup mereka. Masa

remaja merupakan tahapan peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa
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yang ditandai dengan berbagai perubahan dari aspek fisik, sosial, maupun

psikologis. Perubahan tersebut bermuara pada upaya untuk menemukan jati diri

atau identitas diri. Oleh karena itu peneliti ingin melihat gambaran pada gaya

hidup dalam menggunakan gadget pada remaja di Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana gambaran gaya hidup remaja pengguna gadget di

Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya hidup remaja

pengguna gadget di Pekanbaru, dan melihat aspek gaya hidup yang mendominasi

pada remaja pengguna gadget hidup.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini benar berasal dari hasil pemikiran peneliti, untuk penelitian

terdahulu yang terkait adalah Gaya Hidup Remaja yang Melakukan Clubbing oleh

Dimitri Nindyastari. Selanjutnya penelitian yang berjudul “A Lifestyles Study on

Purchasing Behavior of Malaysian Online Consumers”oleh Norzieiriani Ahmad,

Azizah Omar & T. Ramayah pada tahun 2014.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada variabel

gaya hidup. Namun terdapat perbedaan pada objek penelitian dan subjek serta

tempat penelitian.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap disiplin

ilmu pengetahuan khususnya bidang psikologi industri dan organisasi

terutama dalam bidang perilaku konsumen (consumer behavior),  mengenai

gambaran segmentasi konsumen dalam menggunakan gadget pada remaja

Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi remaja pengguna

gadget.


