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ABSTRAK 
 
 

Fithor Maflahah. MAKNA HANDPHONE (HP) BAGI ANAK MUDA (Studi 
tentang Pemberian Makna pada Handphone di Kalangan Mahasiswa). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidkan, Universita Sebelas Maret, Mei 
2009. 

Bagi seorang mahasiswa ternyata handphone mempunyai makna lebih dari 
sekedar alat komunikasi biasa, ada makna lain yang bisa didapat dari penggunaan   
handphone di dalam kehidupan sehari-hari mereka yang berkaitan dengan gaya hidup. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna handphone bagi anak muda. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena 
persoalan yang digali adalah persoalan makna. Strategi penelitian ini adalah studi 
kasus terpancang tunggal, sebab aspek tunggal dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
program studi Sosiologi-Antropologi Universitas Negeri Sebelas Maret, yang 
merupakan informan dalam penelitian. Alasan pemilihan mahasiswa sosiologi-
Antropologi sebagai informan adalah  diharapkan mahasiswa Sosiologi-Antropologi 
memiliki persepsi yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Pemilihan strategi 
terpancang tunggal didasarkan pada karakteristik pengguna handphone atau informan 
yang akan digunakan relatif sama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 
(1) wawancara mendalam, (2) observasi, sedangkan untuk teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif ( interactive model of 
analysis ) yang meliputi 4 komponen yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) 
sajian data, (4) penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa 
memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap handphone yang mereka miliki. (1) 
Handphone didalam pemaknaan nilai guna (fungsional). Mahasiswa tidak  
mempedulikan bentuk, model, dan merek. Selama handphone berfungsi sebagai alat 
komunikasi maka sudah terpenuhilah kebutuhan mahasiswa secara baik. Mahasiswa 
mengkonsumsi handphone hanya untuk memenuhi kebutuhan secara langsung yaitu 
kebutuhan akan komunikasi antar pribadi baik itu telepon atau sms. (2) Handphone 
dalam pemaknaan simbolik pada mahasiswa. Handphone bukan lagi dijadikan sebagai 
alat komunikasi saja namun lebih dari itu handphone digunakan sebagai citra dan 
identitas diri seseorang. Beberapa mahasiswa membeli handphone yang sedang tren 
dengan alasan utama supaya terlihat  gaul, memiliki rasa percaya diri di depan teman-
temannya, dan menunjukkan siapa dirinya kepada orang lain. Handphone menjadi 
barang yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Inovasi yang dihadirkan 
dalam fitur-fitur yang ada pada handphone menjadikan mahasiswa semakin tidak bisa 
lepas dari benda yang satu ini.  Handphone kemudian menimbulkan gaya hidup 
konsumtif, baik konsumtif waktu, uang maupun handphone itu sendiri. Dari hasil 
penelitian disimpulkan bahwa handphone selain sebagai alat komunikasi juga  menjadi  
nilai tanda dan nilai simbol yaitu ekspresi gaya dan gaya hidup, prestise, kehormatan, 
kemewahan yang diperoleh atau yang melekat dalam handphone ketika dikonsumsi. 
Handphone menjadi satu benda material yang memberikan efek simbolik berupa 
identitas bagi si penggunanya.  
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ABSTRACT 
 

 
Fithor Maflahah. THE MEANING OF  HANDPHONE FOR YOUNG 
PEOPLE (A Study the meaning of handphone for University Student). Thesis, 
Surakarta: Teaching and Education Faculty, Sebelas Maret University, May 2009. 

The fact of handphone for university student is not only a communication 
tool, the another function from handphone that is style on the daily life them.  The 
goal of this research is to know how the meaning handphone for university 
student. 

This research uses qualitative method, The writer choose qualitative 
method because the problem is about meaning. The research uses single case 
study, because single aspect in this research is university student of Sociology-
Anthropology Sebelas Maret University, who becomes informer in this research. 
The reason chosen students of Sociology-Antropology as informer is that the 
students have different perception with the society. The collecting data technique 
that is used  (1) indepth interview, (2) participant observation. This research use 
interactive model of analysis that consists of 4 component, (1) collecting data (2) 
reduction data, (3) display data, (4) conclusion drawing. 

According to the result of this research, we can make some conclusion that 
the university student gives different meaning to the handphone which they has, 
including: (1) in concept of use value, the university student doesn’t care about 
shape, model, type, and brand. As long as handphone can use its function as 
communication utility, so handphone can full the need of university student well. 
They consumpt handphone in order to fulfil their communication need with the 
order directly. (2) in concept of consumption or symbolic. The university student 
gives more meaning than a communication utility. Handphone can be imaged and 
identied as someone identify. Even some of them, buy the newest handphone in 
order to fulfil lifestyle needs, increase convidence among their friends and to 
show who they are. Handphone becomes very important thing in university 
students life. Innovation has been the fiturs of the handphone. So, it causes 
consumptive lilfestyle, both time, money and handphone it self. According to the 
research result we can conclude that handphone as communication utility has two 
meanings, use value and symbolic value. It consists of lifestyle, prestige, honour, 
luxury that has been sticked when we consumpt handphone. Handphone become 
symbolic effect’s  from the identity of the user of handphone. 
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MOTTO 

 

 

Dalam perkara uang semua orang mempunyai “agama” yang sama. 
 (Voltaire, 1694-1778) 

 
Kebencian pada gaya hidup borjuis adalah awal kebijaksanaan. 

(Gustave Flaubert, 1821-1880) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Teknologi muncul sebagai cara manusia untuk memenuhi beraneka ragam 

kebutuhan hidupnya. Teknologi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia 

untuk mempermudah pencapaian kebutuhan tersebut. Dengan teknologi apa yang 

dikerjakan oleh manusia akan menjadi lebih mudah. Definisi teknologi menurut J.J 

Honigmann dalam buku The world of man bahwa teknologi itu  mengenali “ ...segala 

tindakan baku dengan apa manusia dalam merubah alam, termasuk badannya sendiri 

atau badan orang lain”, dengan demikian  teknologi adalah mengenai cara manusia 

membuat, memakai, dan memelihara seluruh peralatannya, bahkan mengenai manusia 

bertindak dalam keseluruhan hidupnya (Koentjaraningrat, 2000:343).  

Kebutuhan manusia akan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Pada zaman 

purba teknologi yang digunakan masih sangat sederhana karena kebutuhan yang ada 

dalam masyarakat primitif pun masih sangat sederhana. Teknologi alat produktif 

mereka misalnya hanya menggunakan alat-alat yang berasal dari batu dan tulang. 

Namun seiring dengan perkembangan kebudayaan dari masyarakat, maka teknologi 

pun menjadi berkembang. Masyarakat akan selalu menciptakan teknologi-teknologi 

baru sebagai respon adaptif guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di 

dalamnya. Aneka kebutuhan itu dapat dilihat dari unsur-unsur pokok dari kebudayaan 

yang meliputi peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian dan sistem 

ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan sistem 

kepercayaan (Koentjaraningrat, 2000: 203-204).  

Teknologi dalam hal komunikasi boleh dikatakan merupakan salah satu 

unsur kebudayaan yang perkembangannya sangat cepat. Bahasa merupakan alat  

perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi dalam 

interaksi sosial. Agar dapat berlangsung kehidupan yang serasi dalam kelompok 
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manusia, maka manusia perlu untuk saling berinteraksi. Ada kalanya manusia 

terhalang oleh suatu hal yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara 

langsung sehingga memerlukan perantara berupa alat, sehingga munculah alat 

komunikasi. Alat komunikasi memudahkan manusia dalam berhubungan dengan 

orang lain, khususnya ketika terpisahkan oleh jarak wilayah yang berjauhan. 

Pada zaman dahulu kebanyakan orang masih berkomunikasi  secara face to 

face (oral)1 karena sedikitnya anggota dalam suatu masyarakat. Namun seiring 

dengan pertumbuhan penduduk dan penyebaran wilayah atau migrasi yang dilakukan 

oleh manusia sehingga tidak memugkinkan seseorang untuk berbicara secara 

langsung. Face to face adalah komunikasi yang mensyaratkan adanya pertemuan 

langsung antar individu yang berinteraksi. Hal ini tentunya menjadi sulit dilakukan 

ketika individu mulai mengadakan interaksi dengan orang di luar kelompok atau 

daerahnya.  

Setelah komunikasi secara face to face dirasa tidak memungkinkan lagi 

kemudian muncul komunikasi dalam bentuk non verbal atau tulisan seperti surat dan 

telegram. Surat merupakan alat komunikasi yang memudahkan manusia dalam 

berkomunikasi lewat tulisan tetapi surat masih mempunyai banyak kelemahan. Selain 

proses penyampaianya yang lama kemungkinan juga pesan yang disampaikan tidak 

diterima karena hilang dalam perjalanan. Alat komunikasi non verbal yang lain 

adalah telegram, yakni pesan tertulis singkat namun terkirim dalam waktu cepat. Pada 

zaman dahulu kentongan juga merupakan suatu alat komunikasi yang di gunakan oleh 

masyarakat, walaupun pada akhirnya kentongan juga ditinggalkan karena sudah tidak 

bisa memenuhi kebutuhan manusia akan alat komunikasi yang semakin berkembang. 

 Perkembangan alat komunikasi yang juga berupa informasi berjalan setahap 

demi setahap. Dimulai dengan munculnya radio yang hanya bisa menyampaikan 

pesan suara, kemudian diikuti televisi yang selain bisa menyampaikan suara juga bisa 

menampilkan gambar sehingga disebut audio visual. Tetapi radio dan televisi 

                                                 
1 Face to face (oral) : berbicara secara langsung tanpa adanya perantara. Contoh: si A  sedang berbicara 
dengan Si B di depan rumah.  
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memiliki kekurangan yaitu hanya bisa melakukan komunikasi satu arah. Untuk 

menutupi kekurangan tersebut lalu diciptakanlah telepon. Dengan telepon orang bisa 

melakukan komunikasi dua arah secara tidak langsung sehingga lebih mempermudah 

jalannya proses komunikasi. 

Telepon ini selama beberapa tahun menjadi alat komunikasi yang paling 

handal meskipun tidak semua masyarakat bisa menikmatinya karena jaringan masih 

relatif sulit. Kondisi geografis yang sulit terjangkau membuat jaringan telepon tidak 

tersedia di daerah pedesaan ata di daerah-daerah yang sulit dipasang jarinan telepon, 

sehingga hanya masyarakat kota yang awalnya bisa menikmati telepon. Selain itu, 

masyarakat perkotaan lebih bayak memerlukan fasilitas telepon dalam kehidupannya 

daripada masyarakat pedesaan. 

Kelemahan telepon lainnya adalah tidak bisa dibawa berpindah-pindah 

karena sifatnya telepon tetap, hanya bisa digunakan di satu tempat saja. Orang lain 

masih saja kesulitan menghubungi kita jika kita tidak berada di tempat tersebut. 

Masyarakat dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi tentu saja masih merasa 

masih merasa kurang terpenuhi kebutuhan pemenuhan komunikasinya. Penggunaan 

telepon rumah yang tidak bisa bebas dan tidak punya ruang privasi yang cukup 

banyak. Biaya penggunaan telepon rumah yang berupa tagihan bulanan menyebabkan 

pemakai tidak bisa mengatur pengeluaran secara pasti juga menjadi kelemahan 

lainnya. Telepon rumah dalam penggunaannya memang memperlancar kita dalam 

berkomunikasi di dalam rumah tetapi masih harus bersinggungan dengan anggota 

keluarga yang lain dalam hal pemakaiannya. Kita tidak bisa berlama-lama dalam 

melakukan komunikasi karena biaya yang digunakan masih merupakan tanggungan 

keuangan keluarga. Persoalan inilah sehingga memunculkan kebutuhan akan alat 

komunikasi yang bersifat lebih personal. 

Kehadiran handphone dalam kehidupan kita merupakan suatu lompatan 

besar dalam sejarah komunikasi manusia. Handphone merupakan alat komnunikasi 

yang diciptakan untuk mempermudah seseorang dalam berkomunikasi di mana saja 

tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu bahkan sambil bergerak sekalipun. Handphone 
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adalah sebuah teknologi yang jauh lebih fleksibel dari pada telepon rumah karena ia 

tanpa kabel dan bisa dibawa kemana-mana. Selain  memungkinkan seseorang bisa 

berkomunikasi secara personal tanpa harus melibatkan orang lain karena handphone 

dibawa secara personal selama 24 jam penuh sehingga pesan yang disampaikan 

langsung menuju kepada orang yang bersangkutan. Handphone bisa mengatasi 

persoalan yang muncul dalam penggunaan tele[pon rumah seperti masalah privasi, 

biaya, mobilitas, dan lain-lain. 

Handphone masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998an, mencoba 

mengeser kedudukan pager yang selama beberapa tahun dijadikan alat komunikasi 

yang paling mutakhir setelah telepon rumah. Handphone mendapat sambutan yang 

positif dari masyarakat karena dirasa sangat efektif dan efisien dalam mempermudah 

komunikasi daripada alat komunikasi yag lainnya. Dengan demikian, 

perkembanganya pun semakin pesat dari tahun ke tahun. Permintaan terhadap 

handphone beserta segala aksesorisnya bertambah. Hal inilah yang menyebabkan 

toko handphone menjamur di mana-mana.  

Handphone sudah menjadi kebutuhan pokok dalam memperlancar 

komunikasi seseorang dengan orang lain. Sekarang ini bisa dipastikan hampir setiap 

orang memiliki handphone, seseorang yang tidak memiliki handphone akan merasa 

kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain sehingga secara tidak langsung 

akan mempengaruhi aktivitas yang akan dilakukan. Handphone menjadi alat 

komunikasi yang mereka butuhkan dalam berbagai hal untuk mempermudah 

komunikasi di dalam hidup seseorang. Pada awalnya, keberadaan handphone masih 

tergolong barang yang mewah karena harganya yang sangat mahal dan tidak semua 

orang bisa memilikinya. Pengguna handphone di Indonesia  sekarang ini yang konon 

sudah mencapai seratus juta pengguna (Widjojo, http://www.forumiklan.com). 

Mungkin bisa saja dikatakan seseorang tidak bisa hidup tanpa handphone walaupun 

sehari saja. Di era yang serba canggih seperti saat ini, rasanya ada yang kurang 

seandainya kita tidak punya handphone karena benda yang satu ini menyebabkan 

banyak ketergantungan.  
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Ada banyak faktor yang menyebabkan handphone sebagai barang primer 

dalam kebutuhan manusia. Banyaknya pengguna handphone disebabkan selain 

banyak manfaat yang bisa didapatkan, juga karena faktor harga handphone yang terus 

menurun dari tahun ke tahun. Pada awal kemunculannya hanya segelintir orang yang 

bisa menikmati fasilitas alat komunikasi ini, karena harganya yang relatif mahal baik 

itu untuk handphone maupun simcard nya. Untuk mendapatkan handphone minimal 

harus mempunyai uang 2 juta untuk tipe yang terbaru sedangkan untuk simcardnya 

bisa diperoleh dengan harga 500 ribuan. Tetapi sekarang ini seseorang tidak perlu 

mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk mendapatkan sebuah handphone 

dengan mempunyai uang 150 ribu saja sudah bisa membawa handphone beserta 

simcardnya. Proses indutrialisasi dan produksi massal yang dilakukan oleh produsen 

handphone menyebabkan harga handphone semakin murah. Selain itu banyaknya 

tipe-tipe handphone menjadi keluar tiap bulannya menyebabkan tipe-tipe lama 

harganya lama kelamaan menjadi menurun. Belum lagi, segala hal yang merupakan 

peranti sebuah handphone seperti sim card ikut-ikutan menurunkan harga, bahkan 

perusahaan provider berlomba-lomba menekan tarif pulsa sampai seminimal 

mungkin. Para provider yang satu dengan yang lain seperti tidak ada yang mau 

mengalah dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelangganya. Semua 

provider berusaha memberikan penawaran-penawaran menarik yang diperoleh jika 

menggunakan produknya, sehingga hal ini tentua saja semakin memberikan 

keuntungan kepada pemakai handphone. 

Pada awal munculnya handphone hanyalah alat komunikasi pengganti 

telepon, yang memiliki keunggulan dari segi mobilitas (praktis dan mudah dibawa 

kemana-mana), kemudian muncul layanan SMS2 yang memungkinkan seseorang 

untuk mengirim pesan teks, lalu MMS3 yaitu layanan yang memungkinkan seseorang 

                                                 
2 SMS (Short Messages Service) : layanan pesan singkat berupa teks. 
3 MMS(Multimedia Messages Service) : layanan pengiriman pesan berupa gambar, suara, dan teks. 
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untuk mengirim pesan dalam bentuk gambar, kemudian GPRS4 yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengakses internet lewat HP, dan  yang terakhir adalah 3G 5. 

Pengguna handphone berasal dari semua lapisan umur dari orang tua, anak 

muda sampai dengan anak-anak. Dari ketiga golongan usia tersebut anak muda 

merupakan salah satu pasar yang cukup menggiurkan bagi produsen handphone 

untuk memasarkan produknya. Anak muda sekarang ini tidak bisa dilepaskan tanpa 

yang namanya handphone, rasanya akan sangat tidak mungkin sekali seorang anak 

muda tidak mempunyai alat komunikasi yang bernama handphone ini. Handphone 

menjadi alat komunikasi yang efektif dalam pergaulan mereka dibanding keberadaan 

alat-alat komunikasi yang lain.  

Seperti anak muda yang lain fenomena ini juga ada dan tumbuh di lingkungan 

mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sebelas 

Maret (FKIP UNS). Sehingga peneliti ingin melakukan kajian lebih mendalam 

tentang fenomena Handphone pada mahasiswa dan cara mereka memaknai hanphone 

itu sendiri. Bertolak dari uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul Makna Handphone (HP) Bagi Anak Muda (Studi tentang Pemberian 

Makna pada Handphone di Kalangan Mahasiswa). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana mahasiswa memberi makna pada handphone (HP) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
                                                 
4 GPRS: jaringan komunikasi data berkecepatan tinggi yang memungkinkan jasa mobile internet 
diakses via handphone.  
5 3G: layanan yang memungkinkan penggunanya untuk dapat saling bertatap muka secara tidak 
langsung. 
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Untuk mengetahui makna handphone (HP) bagi Mahasiswa. 

 

 

 

 

 

D. Manfaat penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan Ilmu Antropologi terutama tentang persoalan 

pemaknaan nilai-nilai dalam penggunaan handphone. 

b. Sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian sejenis yaitu tentang 

pemaknaan handphone. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah dan meningkatkan wawasan tentang pemaknaan handphone 

dikalangan anak muda. 

b. Menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan tentang nilai 

guna dan nilai simbolis penggunaan handphone. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 

I. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

sosial yang dijadikan fokus penelitian dan penjelasan tentang fenomena tersebut 

memerlukan adanya suatu kajian. Dari kajian pustaka ditemukan teori yang dapat 

digunakan sebagai pedoman bagi peneliti untuk mencoba menjawab dan menjelaskan 

permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun fungsi utama dari suatu teori adalah 

memberi landasan penjelasan untuk melakukan prediksi. 

 Berikut ini adalah beberapa konsep yang relevan dengan topik penelitian : 

1. Konsumsi 

Istilah konsumsi berasal dari bahasa Belanda consumptie, yang mempunyai 

arti  suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu 

benda, baik berupa barang maupun jasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan secara langsung. (http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi)  

Konsumsi sering di pahami secara sempit sebagai suatu proses atau aktivitas  

yang meibatkan pembelian dan pertukaran ekonomis. “Konsumsi adalah suatu 

kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik 

berupa barang maupun jasa” (Sutrisna, 2006: 4). Pengertian konsumsi ini merupakan 

konsep  konsumsi material yaitu proses konsumsi terhadap suatu benda hanya dengan 
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melihat manfaat atau nilai guna yang terdapat di dalam benda material tersebut. 

Misalnya: Seseorang mengkonsumsi handphone hanya untuk memperlancar proses 

komunikasi.  

Definisi Antropologis mengenai konsumsi menurut Mary Douglas dan Baron 
Isherwood, yakni “sebagai pemakaian atas milik-milik material, segala jenis 
tindakan penggunaan benda-benda”. Sedangkan menurut Michel de Certeau, 
konsumsi meliputi berbagai prosedur mengenai hal-hal yang diperbuat atau 
dilakukan oleh konsumen dengan produk tertentu, cara-cara memakai produk. 
Konsumsi merupakan sebuah seni atau “cara berbuat”, sebagai “seni berbuat” ini 
dan itu, meliputi “cara-cara mengoperasikan” atau melakukan sesuatu. Pada 
dasarnya konsumsi adalah suatu tindakan, suatu proses yang di hidupkan melalui 
berbagai praktik (Kris Budiman, 2002:19).   

Menurut Ritzer Konsumsi yang dilakukan masyarakat pada tataran simbolis, 

bahwa yang kita konsumsi adalah tanda (pesan, citra) ketimbang komoditas. Orang 

yang mengkonsumsi tahu kode yang terdapat di dalam benda yang kita konsumsi.  

Komoditas atau benda tidak lagi di definisikan berdasarkan kegunaanya, namun 

berdasarkan atas apa yang mereka maknai. Dengan demikian, kita mengkonsumsi 

aneka macam barang dan jasa dalam rangka menambah nilainya (Baudrillard, 2004: 

xxiii). Seseorang mengkonsumsi handphone bukan lagi sekedar sebagai alat 

komunikasi tetapi sebagai sebuah tanda atau kode agar bisa dibaca oleh orang lain. 

”Mereka menyatakan bahwa kegunaan benda-benda selalu dibingkai oleh 

konteks budaya. Dari perspektif ini, benda-benda materi bukan hanya digunakan 

untuk melakukan sesuatu, tetapi juga mempunyai makna, dan bertindak sebagai 

tanda-tanda makna dalam hubungan sosial sesungguhnya, bagian dari kegunaannya 

adalah bahwa mereka penuh makna.” Hal itu berkaitan dengan makna, nilai dan 

ekonomi (Celia lury, 1996: 14). 

Pada akhirnya, yang tengah dikonsumsi dalam masyarakat konsumsi adalah 

konsumsi itu sendiri. Ketika membaca atau menonton iklan orang mengkonsumsi 

iklan-iklan itu, mereka tengah mengkonsumsi ide yang ada di dalam iklan tersebut. 

Ideologi yang terkait dengan kegiatan konsumsi mengarahkan orang untuk percaya, 

dengan segala kepalsuan yang diciptakan. Mengarahkan mereka untuk percaya 
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dengan melakukan konsumsi terhadap suatu barang, mereka bisa kaya, puas dan 

bahagia (Martyn J Lee, 2006: 13). 

Segala hal bisa menjadi objek konsumen, konsumsi telah mencengkeram 

seluruh kehidupan kita. Konsumsi bukan sekedar membeli benda-benda material 

untuk memenuhi kebutuhan saja. Konsumsi berada dalam satu tatanan pemaknaan 

pada simbol, tanda, kode yang dihasilkan. Praktik konsumsi ini telah mengekang 

alam bawah sadar kita untuk selalu mengikutinya. 

 

.   

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik satu kesimpulan definisi tentang 

konsumsi yaitu penggunaan akan sesuatuu oleh manusia. Sesuatu itu bisa berupa 

benda material, barang, jasa, ide, nilai, dan seterusnya. 

Konsumsi handphone dipandang sebagai sebuah aktivitas yang menjadi 

bagian dari arena praktik. Praktik konsumsi handphone seringkali berjalan tanpa 

sepenuhnya di sadari oleh pelaku-pelakunya. Aktivitas dalam penggunaan handphone 

tidak hanya sekedar aktivitas menggunakannya sebagai alat komunikasi, melainkan 

kaya akan berbagai dimensi makna dan tanda di dalam penggunaannya. 

 

2. Budaya Konsumen 

Dari titik pandang Antropologis benda-benda material beserta produksi, 

pertukaran serta konsumsinya harus dipahami dalam suatu matriks budaya. Konsumsi 

yang dirujuk melalui budaya konsumen dapat dilihat sebagai konversi, atau lebih 

tepatnya perilaku manusia yang mengubah benda-benda untuk tujuan-tujuan mereka 

sendiri.  Budaya konsumen memberi jarak kritis terhadap pengertian sehari-hari 

mengenai konsumsi, mengeser perhatian dari pengertian sehari-hari konsumsi, 

mengeser perhatian dari manfaat benda dalam arti mengkonsumsi secara lebih luas 

(Celia Lury, 1998: 2-3). 

Dengan menggunakan istilah “budaya konsumen”, akan melibatkan pada dua 
fokus: pertama, pada dimensi budaya dari ekonomi, simbolisasi serta pemakaian 
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benda-benda material sebagaimana ‘para komunikator’ tidak sekadar 
menggunakannya, dan kedua, pada ekonomi benda-benda budaya, prinsip-prinsip 
pasar, yaitu penyediaan, permintaan, penumpukan modal, persaingan, serta 
monopolisasi yang beroperasi dalam gaya hidup, benda-benda dan komoditas 
budaya (Featherstone, 2005: 201).  
 

Budaya konsumen terletak pada hubungan antara materi dan budaya, pada 

budaya pemanfaatan benda-benda. Pada budaya konsumen, konsumsi tidak harus 

dipahami sebagai konsumsi nilai-manfaat, suatu keperluan material, tetapi terutama 

sebagai konsumsi tanda. Budaya konsumen merupakan bentuk khusus dari budaya 

materi yang mengkaji hubungan manusia-benda,  kajiannya mengenai manfaat benda-

benda atau objek-objek (Celia Lury, 1998: 1).  

Ketika seseorang mengkonsumsi benda yang ditawarkan, pada dasarnya dia 

juga ikut mengkonsumsi “makna” di balik benda tersebut. Sebagai contoh kecil, 

ketika seseorang mengkonsumsi pizza, maka makna yang ikut dikonsumsi di 

baliknya adalah simbol modernitas dan status sosial, sehingga mereka bisa saja 

menilai orang yang mengkonsumsi kuah dan tidak doyan mengunyah pizza sebagai 

manusia yang tidak kenal modernitas, ketinggalan zaman dst. (Widyanto, 

http://learning-forum. blogspot.com/ 2009/01/sepatu-batik- dan-mass-consumption 

.html.) 

Dengan cara mengadopsi suatu gaya hidup baru, budaya konsumen menegaskan 
bahwa kita semua memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan diri serta 
ekspresi diri berapapun usia serta kelas manapun. Individu modern dalam budaya 
konsumen disadarkan dia tidak hanya berbicara dengan busananya, tetapi dengan 
rumahnya, perabotannya, dekorasi, mobil dan berbagai aktivitas lain yang harus 
difahami dan diklasifikasikan dalam kaitannya dengan kehadiran serta tidak 
adanya selera. objek atau barang konsumsi mulai dari pakaian, mobil, makanan, 
handphone, sabun mandi dan seterusnya akan mencerminkan identitas diri si 
pemakai (Featherstone, 2001: 205).  

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik definisi budaya konsumen adalah 

budaya yang mencenderungkan masyarakat untuk melakukan praktik konsumsi 

berdasarkan satu tanda yang disepakati oleh suatu masyarakat.  

3. Masyarakat Konsumsi 
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Masyarakat konsumsi adalah masyarakat yang dibentuk dan dihidupi oleh 

konsumsi, yang mendorong hasrat untuk selalu dan selalu membeli. Barang yang 

dibeli tidak lagi dinilai sebagai objek yang memiliki manfaat ”nilai guna” atau ”nilai 

tukar” seperti dalam pemahaman Marx, tetapi karena memiliki ”nilai tanda” dan 

”nilai simbol”  dalam pemahaman Baudrillard. Nilai tanda dan nilai simbol tersebut 

adalah ekspresi gaya dan gaya hidup, prestise, kehormatan, kemewahan yang 

diperoleh atau yang melekat dalam barang konsumsi ketika barang tersebut 

dikonsumsi (Martyn J lee, 2006 : 7). 

Masyrakat konsumsi merupakan satu masyarakat di mana kebanyakan dari 

kita diwajibkan untuk peduli dengan sesama. Namun kepedulian ini disimulasikan, 

yang dipaksakan, dibirokratisasikan dan dipalsukan. Masyarakat dicirikan bukan 

hanya objek yang disimulasikan, namuan juga oleh hubungan yang disimulasikan. 

Sebagai contoh, iklan dipandang sebagai suatu simulasi yang menjadi panduan oleh 

masyarakat untuk menjalankan kehidupannya dengan lingkungan sekitar. Di dalam 

masyarakat konsumsi modern kita mengkonsumsi bukan hanya barang, namun juga 

jasa manusia dan hubungan antar manusia. (Martyn J Lee, 2006: 28). 

Pada masyarakat konsumen modern, dalam kehidupan sehari-hari, kita 
berhadapan dengan begitu banyak komoditas dan nilai-tukar yang belum pernah 
ada pada masa sebelumnya. Ketika semakin banyak kebutuhan kita dan sarana 
pemuasnya terseret ke dalam mekanisme pasar, maka semakin otonom, mandiri 
dan semakin di luar kendali manusia. Tampilan luar gerakan dinamis komoditas 
dan citraannnya, di toko, rumah dan jalan, di layar televisi, di majalah dan koran, 
dan selanjunya tampak semakin magis pula berubah menjadi nilai dan makna 
(Martyn J Lee, 2006: 27). 

 

4. Gaya Hidup 

Istilah gaya hidup, baik dari sudut pandang individual maupun kolektif, 
mengandung pengertian bahwa gaya hidup sebagai cara hidup mencakup 
sekumpulan kebiasaan, pandangan, dan pola-pola respons terhadap hidup, 
terutama perlengkapan untuk hidup. Dalam psikologi, gaya hidup umumya 
dipahami sebagai cara atau kebiasaan pribadi yang unik dari individu. Gaya 
hidup dipahami sebagai adaptasi aktif  individu terhadap terhadap kondisi 
sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi 
dengan orang lain. Cara berpakaian, konsumsi makanan termasuk 
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pengguanaan zat-zat adiktif, cara kerja, dan bagaimana individu mengisi 
kesehariannya merupakan usur-unsur yang membentuk gaya hidup. (Takwin,  
2006: 36-37).  
 
 “Budaya konsumsi telah mengiring masyarakat modern ke arah sebuah 

bentuk kehidupan budaya baru, yang diantaranya dicirikan oleh: semakin terpusatnya 

kehidupan pada dunia konsumsi, semakin terpusatnya kehidupan pada dunia objek 

(material culture), semakin tersegmentasinya masyarakat ke dalam berbagai 

kelompok gaya hidup (Piliang, 2002: 15). 

Kalau kita perhatikan bentuk dan gaya hidup masyarakat yang terwujud dalam 

mode pakaian, gaya rambut,  selera makan, alat komunikasi yang digunakan serta 

kepemilikan terhadap barang elektronik, semakin kita sadari bahwa sekarang kita 

betul-betul hidup dalam era modernisasi.”Individu modern dalam budaya konsumen 

disadarkan dia tidak hanya berbicara dengan busananya, tetapi dengan rumahnya, 

perabotannya, dekorasi, mobil dan berbagai aktivitas lain yang harus dipahami dan 

diklasifikasikan dalam kaitanya dengan kehadiran serta tidak adanya selera” 

(Featherstone, 2001: 205). 

Gaya hidup merupakan hasil interaksi yang intens orang yang menjalankan 

dan peralatan yang digunakan, hasil interaksi antara subjek dan objek. Gaya hidup 

merupakan gejala yang kompleks serta mengandung pelbagai interaksi dari beragam 

unsur dan aspek yang terkait dengan hidup manusia. Seperti dikemukakan Bourdieu, 

“gaya hidup seseorang dipahami sebagai hasil dari interaksi antara manusia sebagai 

subjek sekaligus objek dalam masyarakat, hasil dari pikiran sadar dan tak sadar, serta 

terbentuk sepanjang sejarah hidupnya”. (Takwin, 2006 : 37-38). 

 “Gaya hidup merupakan contoh kecenderungan kelompok-kelompok dalam 

menggunakan barang-barang untuk membedakan diri mereka dengan kelompok 

lainnya, sekaligus mendukung pandangan bahwa praktek-praktek konsumsi dapat 

dipahami dalam konteks sebuah perjuangan memperoleh posisi sosial” (Celia Lury, 

1996 :112).  
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Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pengertian gaya hidup adalah  

suatu proses adaptif atau pola pola tindakan seseorang yang terkait dengan hidup 

manusia yang digunakan untuk berinteraksi dengan yang lainnya. 

Gaya hidup konsumeristis pun melebur antara kebutuhan (need) dan 

keinginan (want). Kita tidak hanya makan (kebutuhan) melainkan mesti makan di 

McDonald (keinginan). Kita makan di McDonald bukan karena beef  burger-nya 

yang enak, melainkan identitas borjuis yang melekat pada citra McDonald sendiri. 

(Adian, 2006:25). Dengan mudahnya kita melihat maraknya pendirian restoran fast 

food yang menawarkan citra modern dan identitas gaya hidup baru di pelbagai 

pelosok negeri. Seakan ada norma baru yang berlaku, anda akan dianggap udik, kolot, 

dan kampungan bila belum menyantap pizza, hamburger dan sebangsanya. Sebalikya 

bagi mereka yang sudah mencoba langsung merasa menjadi bagian dari ”orang 

modern”.  

Gejala adanya orang  yang  membeli barang tertentu yang memang mereka 

butuhkan (need). Bisa saja benar, tetapi mungkin juga mereka hanya sekedar 

membayar barang yang mereka inginkan (want) dan senangi, dengan pengorbanan 

tertentu.  Banyak orang membeli barang tertentu hanya demi sosial prestige atau 

sekedar gengsi untuk mendapatkan status dalam masyarakatnya. Dalam hal ini 

seseorang ingin menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan pergaulan masyarakat 

atau barang kali mereka ingin merasa sama dengan orang lain, dengan cara 

berpenampilan yang serupa pula.  

Barang yang dibeli tidak lagi dinilai sebagai objek yang memiliki manfaat 

”nilai guna” atau ”nilai tukar” seperti dalam pemahaman Marx, tetapi karena 

memiliki ”nilai tanda” dan ”nilai simbol”  dalam pemahaman Baudrillard. Untuk 

lebih jelasnya tentang nilai guna dan nilai simbolik seperti penjelasan di bawah ini:  

a. Nilai Guna 

Konsep nilai guna (consept of use-value). Istilah nilai guna yang digunakan 

oleh Marx “merujuk pada  nilai yang dilekatkan pada barang-barang oleh kebutuhan 

manusia ‘murni‘ yang berkaitan dengannya. Produk-produk di asumsikan dan 
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ditujukan pada pemenuhan kebutuhan fundamental, umumnya  biologis, yang 

merupakan esensi kemanusiaan” (Martyn J lee, 2006 : 7).  

Bagi Marx, nilai bukan hanya bentuk abstrak yang berguna bagi kuantifikasi 
pertukaran ekonomi, melainkan suatu fenomena riil dan konkret.  Nilai 
mempresentasikan jumlah kerja abstrak yang diperlukan untuk memproduksi 
kuantitas nilai tukar tertentu pada ruang dan waktu tertentu. Dalam kapitalisme, 
nilai selalu berbentuk materi dalam proses poduksi komoditas ketika, 
diobjektifkan sebagai modal, berbentuk uang, proses produksi, dan komoditas. 
Menurut pandangan ini, alasan utama bagi sirkulasi nilai dalam kapitalisme 
tidak lain hanyalah terciptanya nilai itu sendiri. Pada sistem sosial prakapitalis, 
seperti feodalisme primitivisme atau nomadisme, produksi pada dasarnya 
adalah produksi nilai guna untuk keperluan konsumsi (Martyn J Lee, 2006: 29). 
 

Konsep nilai guna memandang benda-benda sekadar sebagai keperluan yang 

memiliki nilai manfaat dan nilai tukar yang dapat di hubungkan dengan beberapa 

sistem kebutuhan manusia. Signifikansi komoditas terdapat pada fakta bahwa dia 

memiliki kemampuan untuk memuaskan beberapa keinginan dan kebutuhan manusia. 

Di sini komoditas merupakan satu nilai guna. Nilai guna merupakan representasi dari 

hubungan kualitatif antara objek dan kebutuhan manusia, nilai yang diekspresikan 

melalui pertukaran komoditas terutama didasarkan pada hubungan kuantitatif antar 

komoditas.  Pemaknaan komoditas dari sisi nilai guna bisa dilihat dari kasus 

misalnya, seseorang yang mempunyai kebutuhan akan alat transportasi yang cepat 

dan bersifat pribadi, kemudian dia membeli sebuah mobil untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

Marx menampilkan nilai guna sebagai dimensi komoditas yang tidak 

misterius. Dalam nilai guna ditemukan hubungan objektif antara wilayah kebutuhan 

dengan wilayah produksi, yang dalam hal ini menjadi hubungan terpisah antara orang 

dengan benda mereka. 

”Kebutuhan adalah suatu keiniginan manusia terhadap barang atau jasa yang 

dapat menimbulkan kepuasan bagi jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya” 

(Sutrisna, 2006: 4). Dalam hidupnya manusia selalu mempunyai berbagai kebutuhan 

yang harus dipenuhi agar manusia menjadi layak hidupnya. 
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Berdasarkan tingkat kepentingannya kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi 
3: 
a. Kebutuhan Primer, yaitu kebutuhan kebutuhan manusia yang mutlak harus di 

penuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contoh; makanan, pakaian, 
perumahan,dll. 

b. Kebutuhan sekunder, yatu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan pokok 
terpenuhi. Contoh; kendaraan, mesin jahit , televisi, perabot rumah tangga, dll. 

c. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan manusia akan barang-barang mewah, yaitu 
kebtuhan yang sifatnya untuk memenuhi kesenangan belaka. Kebutuhan 
tersier akan terpenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah 
terpenuhi dengan baik. Contoh: perhiasan, mobil mewah, antena parabola,dll. 
(Sutrisna, 2006: 6-7) 

 
Jika dilihat dari perspektif  ilmu ekonomi klasik berdasarkan penjelasan 

diatas, bisa dikatakan bahwa seseorang yang melakukan konsumsi semata-mata 

hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer, sekunder maupun 

tersier. 

 Ketika semakin banyak kebutuhan kita dan sarana pemuasnya terseret ke 

dalam pemaknaan pasar, dan ketika semakin banyak wilayah kehidupan kita tersentuh 

pasar, maka semakin otonom, mandiri dan semakin diluar kendali manusia tampilan 

luar komoditas dan citraannya, di toko, di layar televisi, di majalah, dan di koran 

selanjutnya tampak semakin magis perubahan yang terjadi pada suatu komoditas 

berubah menjadi penuh nilai dan makna (Martyn J Lee, 2006: 29). 

b. Nilai Simbolis 

Di masyarakat konsumen modern, dalam kehidupan sehari-hari kita 

berhadapan dengan begitu banyak komoditas dan nilai tukar yang belum pernah 

ditemukan pada masa sebelumnya. Komoditas menjadi sarana hidup standar kita, 

sarana reproduksi kita, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. 

Komoditas pada akhirnya mengabaikan nilai guna sesungguhnya yang melekat dan 

nilai serta makna lebih melekat padanya. Komoditas menjadi penting dalam 

terjalinnya relasi sosial ketika memanifestasikan dirinya melalui komoditas sebagai 

bentuk budaya dan simbolis (Martyn J Lee, 2006: 29). 
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Menurut Judith konsumen modern mengonsumsi makna sosial yang melekat 

pada komoditas terutama yang disediakan oleh institusi seperti iklan, pemasaran dan 

organisasi-organisasi serupa. Tanpa institusi-institusi tersebut komoditas tidak akan 

menjadi bernilai simbolik di dalam suatu budaya. Iklan berfungsi dalam menciptakan 

struktur makna (Martyn J Lee, 2006: 28). “Media iklan mampu membentuk 

perempuan menjadi simbol feminitas dengan pengambarannya” (Strinati, 2003: 210)  

. 

Komoditas selalu dikonsumsi secara simbolis, sebagai makna sosial atau 

sebagai benda budaya, maupun perlengkapan fungsional dalam substansi materialnya. 

Bahkan orang bisa melangkah jauh dengan mengatakan bahwa kesuksesan yang 

dicapai ekonomi konsumen saat ini sebenarnya tergantung pada regulasi dimensi 

simbolis dan budaya komoditas yaitu dijalankan kontrol atas ekonomi benda-benda 

simbolis atau benda-benda budaya. Gagasan ini, sebenarnya, mengambarkan 

pengakuan penting bahwa dimensi material dan simbolis benda, nilai ekonomi dan 

nilai kulturalnya, sama-sama memiliki hubungan yang tak terpisahkan  dan tak dapat 

dipecahkan. (Martyn J Lee, 2006: 29). 

Gagasan Baudrillard ”tidak hanya melakukan kritik terhadap analisis implikasi 
pemujaan komoditas yang biasany diagungkan oleh pengagum Marx. Tapi ia juga 
keluar dari logika “nilai guna” Marx.  Baudrillard menunjukkan bahwa “alasan 
status” sebagai logika konsumen  ternyata lebih merupakan hal yang masuk akal 
ketimbang “alasan fungsional” yang sekian lama dipuja oleh para penganut teori 
ekonomi Marxis (David Chaney, 1996: 26).  
 

Baudrillard  berargumen  bahwa “seluruh kebutuhan selalu diciptakan secara 

sosial, kita hidup dalam masyarakat yang tidak lagi mendewakan logika produksi 

sebab logika signifikasi itulah yang terpenting. Konsumsi harus dipahami tidak dalam 

hubungannya dengan nilai guna, sebagai keguaan materi, tetapi terutama kaitannya 

dengan nilai syarat, sebagai signifikasi”. (Martyn J Lee, 2006: 27). 

Dalam buku The World of Goods, berpendapat bahwa  secara simbolis barang 

berfungsi sebagai kode bahasa, sebagai sarana agar perilaku sosial dapat dipahami.  

Tujuan simbolis barang, adalah ‘membuat kategori-kategori kebudayaan‘ agar terlihat 
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dan stabil. Fungsi ini bukan hanya mampu mencakup namun juga memperluas jenis 

tampilan kompetitif manakala barang-barang digunakan sebagai pemberi tanda 

prestise dan status soial (Douglas dan Isherwood, 1978:61). 

Mary Douglas dan Baron Isherwood dalam mereka menyatakan bahwa 

“kegunaan benda–benda selalu dibingkai oleh konteks budaya, bahkan benda-benda 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari mempunyai makna budaya” (Celia Lury, 

1998 : 16)  . Dari perspektif ini, benda-benda materi bukan hanya digunakan untuk 

melakukan sesuatu, tetapi juga mempunyai makna dalam hubungan sosial 

sesungguhnya, bagian dari kegunaanya adalah bahwa mereka penuh makna. melalui 

perolehan , penggunaan, dan pertukaran benda-benda, individu-individu kemudian 

mempunyai kehidupan sosial.  

Douglas dan Isherwood menyatakan bahwa semua kepemilikan materi 

membawa makna dan menganalisis kegunaannya sebagai komunikator. Seluruh 

kepemilikan material mengandung makna-makna sosial. Masyarakat konsumsi 

membuat makna melalui pemanfaatan benda-benda materi. 

Mobil-mobil mewah sepeti Volvo, Jeep, Land Cruiser dan Mercedez Benz, 
menurut pandangan pemiliknya memiliki citra yang tidak akan tergantikan oleh 
merek lain. Kelebihan yang dimiliki oleh mobil mewah sesungguhnya bukan 
pada fasilitas dan kelengkapannya, melainkan lebih kepada merek itu sendiri. 
Padahal kalau diperhatikan dari segi teknologi dan fasilitas yang ada dari 
kendaraan tersebut hanya sedikit lebih saja dengan mobil-mobil dengan harga 
yang relatif ”terjangkau”.  Apalagi untuk seri-seri tertentu dari merek tersebut 
hanya dibuat secara terbatas, menyebabkan pemiliknya merasa memiliki 
prestisius sebagai ”orang pilihan”. Individu modern  menemukan jiwanya pada 
mobil yang mereka miliki, perabot rumah mewah, handphone dan barang-
barang konsumtif lainnya seperti kita menggunakan perhiasan mahal untuk 
menandai kekayaan dan status sosial kita. (Baikoeni, 
http://Elfitra.multipy.com.). 

Peneliti membaca dan menganalisisis penelitian terdahulu yang 

memungkinkan memberikan sumbangan dalam membentuk prespektif  alternatif 

terhadap penelitian tentang pola gaya hidup. Penelitian dari Putri Pertiwi tahun 2008 

yang berjudul Pola Pikir Dan Tindakan Mahasiswi Solo Pengguna Produk Skin Care 

Larissa, Jurusan Sosiologi, FISIP UNS. Dari hasil penelitian ini, peneliti 
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mendapatkan deskripsi kualitatif  tentang penggunaan produk skin care Larissa 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap mereka mengenai produk skin care Larissa. 

Fenomena penggunaan skin care pada remaja dalam hal ini khususnya  adalah 

mahasiswi merupakan salah satu gaya hidup (life style) masa kini. Tindakan 

menggunakan produk skin care larissa  tercermin dari alasan mereka untuk memakai 

produk skin care larissa, yaitu untuk menjaga atau memperbaiki penampilan. Dengan 

menggunakan produk perawatan kecantikan maka akan menjadi suatu simbol didalam 

masyarakat bahwa kita mengikuti suatu gaya hidup modern yang selalu 

mengagungkan tampilan luar, dalam hal ini kecantikan. 

Handphone juga menjadi bagian dari gaya hidup. Sungguh luar biasa 

sebenarnya perkembangan handphone, sehingga layaknya seperti mode baju yang 

tiap tahun berubah. Hal yang sama juga terjadi pada handphone. Walaupun fungsi 

awalnya hanya sebagai alat komunikasi biasa. Fungsi handphone pun kini bergeser 

jauh.  Penggunaan handphone (konsumsi) sebenarnya sudah tidak lagi sekadar 

bersifat fungsional yaitu mempermudah dalam berkomunikasi tetapi lebih dari itu 

konsumsi handphone bersifat materi sekaligus simbolik. 

 

5. Tanda dan Identitas 

 “Tanda adalah sesuatu yang berdiri pada sesuatu yang lain atau menambahkan 
dimensi yang berbeda pada sesuatu, dengan memakai segala apapun yang dapat 
di pakai untuk mengartikan sesuatu hal lainnya” (Berger, 2005: 1). Benda-benda 
konsumen yang bersifat keduniaan dan dibutuhkan sehari-hari kemudian 
diasosiasikan dengan kemewahan, eksotika, keindahan dengan semakin 
memudarkan nilai fungsional yang semestinya. Masalah gaya hidup, menegaskan 
bahwa praktik-praktik konsumsi, tidak hanya berhubungan dengan nilai tukar 
dan nilai fungsional.  
 

Baudrillard mengatakan manakala komoditas berfungsi sebagai tanda dan 

simbol di wilayah konsumsi, maupun potensi mereka pada ranah kebudayaan. Apa 

yang kita konsumsi bukanlah objek konsumsi itu sendiri, tetapi makna dan nilai 

tandanya. Baudrillard menggambarkan logika nilai tanda yang ada didalamnya 
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melalui iklan dan pemasaran, sehingga komoditas mendapatkan makna kultural 

tertentu (Martyn J Lee, 1993:  39).                                                                                                                                                                           

Komunikasi diantara manusia melibatkan penggunaan “tanda” (sign). Tanda 
adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk sesuatu yang lain. Bagi 
Saussure tanda terdiri atas dua bagian. Kedua bagian itu disebut “penanda” 
(signifier) dan “pertanda” (signified). Menurut Saussure, tanda selalu mempunyai 
tiga wajah: tanda itu sendiri (sign), aspek material (entah berupa suara, huruf, 
bentuk, gambar, gerak) dari tanda yang berfungsi menandakan atau yang 
dihasilkan oleh aspek material (signifier), dan aspek mental atau konseptual yang 
ditunjuk oleh aspek material (signified). Saussure sangat tertarik dengan bahasa 
dan baginya “penanda”  adalah bagian fisik tanda, yang berupa suara atau bentuk 
kata. “pertanda “ adalah konsep mental yang merupakan acuan bagi penanda. ia 
adalah makna dari penanda. Secara bersama-sama, keduanya membentuk 
“tanda”. Sepatu bayi warna pink biasanya menandakan bahwa bayi yang 
memakainya adalah perempuan, sedang sepatu biru menandakan bahwa bayi 
pemakainya adalah laki-laki, warna sendiri tidak berhubungan dengan jenis 
kelamin, tetapi digunakan untuk menandakan atau mewakili sesuatu atau jenis 
kelamin (Barnard, 1996 :116).   
 

Misalnya kata “Supermarket” bisa menjadi tanda, karena dia memiliki 

signifier (kata itu sendiri) dan signified (tempat nyata dimana kita bisa berbelanja 

dengan pelayanan prima). Kesatuan antara kata dan kenyataan itulah yang membuat 

supermarket menjadi tanda (sign). Hubungan antara signifier dan signified ini disebut 

hubungan simbolik dalam arti bahwa signifier menyimbolkan signified. (Sunardi, 

2002: 48)  

Artefak-artefak dan objek-objek lain (yang disebut “budaya material” oleh 

para antropologi) juga memberikan banyak informasi. Misalnya, semua tanda-tanda 

yang diperlihatkan seseorang kepada yang lain: kacamata, pakaian, perhiasan, sepatu, 

dompet, tas dan tas kantor, dsb. Kita akan mendapatkan banyak informasi tentang 

orang tersebut. Benda-benda material menginformasikan sesuatu mengenai 

seseorang, baik orang tersebut menyadari atau tidak menyadarinya (Berger, 2005:30). 

Benda material menjadi tanda dalam pembentukan identitas manusia refleksi 

atasnya: siapa kita, persepsi kita terhadap diri sendiri dan penilaian atas harga diri kita 

dipengaruhi oleh apa yang kita miliki dan kuasai. Di sini objek material berfungsi 
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sebagai elemen dinamis diri yang mengalami perluasan. Pada beberapa kasus 

kehadiran objek benda material tertentu akan mengubah tentang persepsi tentang diri 

dan identitas. Benda-benda material berperan menjadi sebuah tanda sebagai sumber 

identitas sosial dan pembawa makna sosial. (Martyn J Lee, 1993: 45). 

Orlin Clapp menyatakan identitas meliputi segala hal pada seseorang yang 
dapat menyatakan secara sah dan dapat dipercaya tentang dirinya sendiri, status, 
nama, kepribadian, dan masa lalunya. Hal ini, menunjukkan “bahwa identitas 
tidak merupakan suatu fungsi pemilikan setiap orang, tetapi sebaliknya, 
identitas di hubungkan dengan wujud simbolis dan cara sesorang dirasakan oleh 
yang lain. Orang lain harus menafsirkan tanda-tanda identitas seseorang secara 
benar karena suatu identitas orang tersebut dipahami dan disahkan” (Berger, 
2005: 107).  

“Tanda-tanda pribadi secara jelas mempunyai tanda-tanda guna menunjukkan 

diri kita sendiri kepada orang lain. Tanda-tanda tersebut semuanya berdasarkan pada 

pakaian kita, model rambut, dan seterusnya merupakan sesuatu yang digunakan untuk 

“menyiarkan” identitas kita” (Berger, 2005:110). Aspek-aspek identitas diantaranya: 

identitas pribadi, identitas nasional, identitas pekerjaan, identitas badan hukum, 

identitas jenis, dan identitas keagamaan.  

Identitas seseorang bisa dilihat dari pembedaan yang begitu besar oleh 

penggunaan jenis-jenis khusus pada pakaian, barang-barang dan simbol. Dengan 

demikian, identitas seseorang bisa di lihat dari simbol-simbol atau tanda-tanda yang 

melekat dari tubuhnya. 

 

 

 
 
 
 
 

II. Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang terjadi didalam masyarakat konsumsi secara langsung 

akan mengajak kita juga berbicara mengenai sebuah perilaku manusia dan sebuah 

gaya hidup. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran gaya hidup yang 
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ada di kalangan anak muda khususnya mahasiswa yang menjadi bagian dari 

masyarakat konsumsi. Konsumsi yang dilakukan tidak lagi dapat ditafsirkan sebagai 

suatu peristiwa dimana masyarakat mengkonsumsi suatu barang ataupun objek 

berdasarkan nilai gunanya dalam pemenuhan kebutuhan manusia saja, akan tetapi 

berkaitan juga dengan unsur-unsur simbolik.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan handphone sebagai barang yang di 

konsumsi oleh anak muda. Konsumsi terhadap handphone dikaji melalui pemaknaan 

yang berbeda yaitu, pemaknaan nilai guna dan nilai simbolik yang ditampilkan para 

mahasiswa melalui handphone. Melihat bagaimana mahasiswa sekarang ini 

memaknai sebuah handphone menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Untuk 

memperjelas keterangan di atas, berikut ini skema kerangka berpikir yang akan 

mempermudah dalam memahaminya. 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Masyarakat 
Konsumsi 

Handphone 

Gaya Hidup 
 

Nilai 
Simbolik 

Identitas 

Nilai Guna 
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1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas  Sebelas  Maret. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa  

tempat kuliah memberikan kontribusi supaya bisa  membangun relasi personal yang 

lebih dekat dengan informan sehingga penggalian data dapat lebih maksimal. Proses 

ricek data dan wawancara berulang dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dengan 

mempertimbangkan topik dari penelitian yang berkaitan dengan pemaknaan 

handphone  yang ada di kalangan mahasiswa, maka untuk pemenuhan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan mahasiswa terutama dalam memaknai handphone, 

penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropogi FKIP 

UNS. 

 Sedangkan pertimbangan dalam pemilihan lokasi di Program Studi 

Sosiologi-Antropologi FKIP UNS adalah pada karakterisik yang dimiliki sebagai 

berikut: 

a) Program tersebut merupakan program ilmu sosial yang membahas masalah 

sosial yang ada di masyarakat. 

b) Mahasiswa pada program ini mempelajari mata kuliah yang berkaitan 

dengan masyarakat dan kebudayaannya termasuk gaya hidup. 

c) Pemaknaan Handphone oleh masyarakat sekarang ini tidak hanya sebagai 

alat komunikasi biasa, tetapi juga sebagai simbol suatu gaya hidup. Dengan 

masalah ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai persepsi 

mahasiswa Sosiologi-Antropologi yamg memiliki latar belakang berbeda 

dengan masyarakat, karena memiliki pengetahuan yang lebih dalam 

tentang persoalan yang di teliti.  

 

2. Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2008 sampai dengan April 

2009. Waktu yang diperlukan untuk penelitian dapat berubah sesuai dengan 

kebutuhan. Waktu penelitian dapat terlihat pada table di bawah ini:  

Tabel 1. Waktu dan Kegiatan Penelitian 

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian kualitatif  karena dengan 

penelitian kualitatif maka peneliti dapat menggambarkan objek penelitian secara 

holistik berdasarkan realitas sosial yang ada di lapangan. 

 Menurut Lexy J.Moleong (2006: 3) mengutip pendapat Bodgan dan Taylor 

“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. 

HB. Sutopo (2002: 89) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan 

untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa (proses dan 

                                               Tahun 2008/2009 No Kegiatan 

Agustus Sept. Nov. Des. Jan. Feb. Mar. April 

1 Pengajuan 

judul 

x                               

2 Penyusunan 

proposal 

 x x x                            

3 Perijinan     x x                          

4 Pengumpulan 

data 

      x x x x x x x x x x x x x x x x          

5 Analisis Data        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x      

6 Penyusunan 

laporan  

             x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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makna) dalam pernyataan nyatanya meliputi sejauh mana”. Sedangkan Sugiyono 

(2008: 8-9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, disebut juga metode etnographi, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.  

Sesuai pendapat tersebut di atas maka bentuk penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

mengambil masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dengan menggambarkan 

objek yang menjadi pokok permasalahannya dengan mengumpulkan, menyusun, 

mengklasifikasikan lalu menganalisa dan menginterpretasikan. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi 

studi kasus agar dapat menangkap fenomena-fenomena yang ada di lapangan 

kemudian dikaji lebih mendalam lagi. Realitas yang ada di lapangan kemudian 

dikontruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Informasi yang diperoleh di lapangan 

tersebut kemudian disusun ke dalam teks yang menekankan pada masalah proses dan 

makna. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendekripsikan makna Handphone pada 

Mahasiwa FKIP UNS yang berkaitan dengan budaya konsumsi dan gaya hidup yang 

dilakukan oleh para mahasiswa. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut; (a) melakukan observasi dengan mengamati secara langsung ke 

lokasi penelitian, (b) menetapkan informan, (c) melakukan wawancara dengan para 

informan, (d) membuat catatan lapangan (field note), (e) menyajikan dan 

menganalisis data yang diperoleh, (f) menarik kesimpulan. 

 

2. Strategi Penelitian 
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Strategi merupakan bagian dari desain penelitian yang dapat menjelaskan 

bagaimana tujuan penelitian akan dicapai dan bagaimana masalah yang dihadapi di 

dalam penelitian akan dikaji dan dipecahkan untuk dipahami. Menurut HB. Sutopo 

(2002: 123)” Strategi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

menganalisa data”. 

 Schramm dalam K. Yin (2000:17) “esensi studi kasus, tendensi sentral 

dari semua jenis studi kasus, adalah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan 

tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya, dan apa 

hasilnya. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus terpancang 

tunggal. Menurut HB. Sutopo (2002: 112) “Studi kasus tunggal adalah penelitian 

hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu subjek)”. Jumlah sasaran 

(lokasi studi) tidak menentukan suatu penelitian berupa studi kasus tunggal ataupun 

ganda, meskipun penelitian dilakukan dibeberapa lokasi (beberapa kelompok atau 

sejumlah pribadi), kalau sasaran studi tersebut memiliki karakteristik yang sama atau 

seragam maka penelitian tersebut tetap merupakan studi kasus tunggal. Terpancang 

artinya terfokus, maksudnya dalam penelitian ini memfokuskan pada suatu masalah 

yang sudah ditetapkan sebelum peneliti terjun ke tempat penelitian. Disebut tunggal 

karena penelitian ini merupakan penataan secara rinci aspek-aspek tunggal. Menurut 

Sutopo (2002: 42)” Aspek tunggal dapat berupa suatu lembaga, sekelompok manusia 

dan satu kelompok kebudayaan atau masyarakat”. Penelitian ini mengangkat tentang 

pemaknaan handphone dikalangan anak muda yang sehingga studi kasus terpancang 

tunggal dirasa merupakan suatu metode yang tepat untuk mengumpulkan data. Studi 

kasus terpancang tunggal dipilih karena penelitian hanya dilakukan di satu sasaran 

tunggal. Aspek tunggal atau karakteristik dalam penelitian ini yaitu mahasiswa  

Program Studi Sosiologi Antropologi FKIP UNS. 

Peneliti memilih menggunakan studi kasus tunggal sebagai strategi yang 

akan dilakukan karena karakteristik pengguna handphone atau informan yang akan di 

gunakan peneliti  dalam memaknai handphone itu sendiri relatif sama. Peneliti 

mengambil penelitian makna handphone sebagai suatu kasus karena setiap orang 
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memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan suatu penelitian untuk 

mengetahui makna yang ada didalam penggunaan handphone.  

 

C. Sumber Data 

Menurut H.B.Sutopo, sumber data dalam penelitian kualitatif secara 

menyeluruh berupa narasumber atau informan; peristiwa atau aktivitas; tempat atau 

lokasi; benda, beragam gambar dan rekaman; dokumen dan arsip. Dari berbagai 

sumber data tersebut beragam informasi dapat digali untuk menjawab dan memahami 

masalah yang telah dirumuskan. Adapun sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah informan atau narasumber, tempat dan kejadian. 

1. Informan 

Lexy J.Moleong (2002:90), menyatakan bahwa ”Informan adalah 

orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian”. Seorang informan dapat memberikan pandangan 

tentang objek penelitian. Menurut H.B.Sutopo (2002:50), informan adalah 

individu yang mempunyai beragam posisi dan memiliki akses informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan peneliti. Posisi yang beragam tersebut menyebabkan 

perbedaan kelengkapan informasi yang dimiliki dan diperoleh. Dengan 

sumber informan ini, peneliti akan memperoleh informasi yang berupa 

pernyataan, kata-kata, pendapat atau pandangan mengenai objek penelitian. 

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Sosiologi-

Antropologi FKIP UNS 2009.  

Peneliti memilih Informan dari mahasiswa Program Studi Sosiologi-

Antropologi karena mahasiswa sosiologi-antropologi mempelajari mata kuliah 

yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaannya termasuk gaya hidup. 

Sehingga diharapkan mahasiswa Sosiologi-Antropologi bisa memberikan 

persepsi yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Informan adalah 

mahasiswa Sosiologi-Antropologi dengan karakteristik : 
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a. Memiliki handphone 

b. Informan dipilih berdasarkan handphone yang di milikinya mulai dari yang 

paling kuno sampai yang mempunyai handphone keluaran terbaru. 

2. Tempat dan Peristiwa 

Tempat dan peristiwa dapat dimanfaatkan oleh peneliti sebagai salah 

satu sumber data. Peristiwa atau aktivitas dapat digali secara cermat dari 

kondisi suatu lokasi untuk mengkaji dan memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian baik berupan peristiwa atau 

perilaku yang terjadi dan berkaitan dengan sikap dan pandangan seseorang. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat atau lokasi penelitian di 

Program Sosiologi Antropologi FKIP  UNS. Di dalam FKIP UNS inilah juga 

terjadi suatu hubungan relasi antar mahasiswa dimana terdapat penggunaan 

handphone di dalamnya. sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati 

secara langsung ataupun ikut serta berpartisipasi dalam penggunaan 

handphone. 

D. Teknik Pengambilan Informan  

Di dalam penelitian kualitatif teknik yang digunakan untuk menarik sampel 

penelitian bersifat selektif. Sampel yang dimaksud dalam penelitian kualitatif 

merupakan sampel yang berfungsi untuk menggali beragam informasi penting dan 

jumlah sampel yang diambil bukan untuk mewakili populasi melainkan untuk 

menggali beragam informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang dibutuhkan 

sehingga pengambilan sampel harus dilakukan sevariatif mungkin. 

Sugiyono (2005: 52) menyatakan “teknik cuplikan/sampling adalah 

merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian”. Teknik cuplikan/sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan snowball sampling. Goetz Le 

Compte dalam H.B. Sutopo (2002: 185) menyatakan “purposive sampling yaitu 

teknik mendapatkan sample dengan memilih individu-individu yang dianggap 
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mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data”. Dalam teknik purposive sampling, peneliti tidak menjadikan 

semua orang sebagai informan, tetapi peneliti memilih informan yang dipandang tahu 

dan cukup memahami tentang makna handphone bagi mahasiswa dan bisa diajak 

kerjasama, misalnya bersikap terbuka dalam menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti.  

Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi informan, tidak setiap orang 

dapat menjadi informan yang baik. Seperti dikemukakan Spradley( 1997:59) bahwa  

Hubungan antara etnografer dengan informan penuh dengan kesulitan. Salah satu 

tantangan besar dalam melakukan etnografi adalah untuk memulai, mengembangkan, 

dan mempertahankan hubungan dengan informan yang produktif. 

Lima persyaratan minimal untuk memilih informan  yang baik menurut Spradley: 
1. Enlkulturasi penuh 

Enkulturasi penuh merupakan proses alami dalam mempelajari suatu budaya 
tertentu. Informan yang baik mengetahui budayanya mereka dengan begitu 
baik tanpa harus memikirkannya. Semakin terenkulturasi secara penuh maka 
semakin baik informan tersebut 

2. Keterlibatan langsung 
Etnografer harus melihat secara cermat keterlibatan langsung yang di alami 
oleh calon informan. 

3. Suasana budaya yang tidak dikenal 
Kebanyakan etnografer memulai studi etnografinya pada kebudayaan yang 
sangat berbeda dari kebudayaan yang di milikinya sendiri. Hubugan yang 
sangat produktif terjadi antar informan yang terenkulturasi secara penuh 
dengan etnografer yang tidak terenkulturasi penuh. 

4. Waktu yang cukup 
Dalam memilih informan, maka prioritas yang tertinggi harus diberikan 
kepada seseorang yang mempunyai banyak waktu untuk penelitian itu. 

5. Non-analitis 
Beberap informan menggunakan bahasa mereka untuk mendeskripsikan 
berbagai kejadian dan signifikasi dari kejadian dan tindakan itu. Sementara 
ada juga yang memberikan analisis dan interpretasi. dengan penuh pengertian 
mengenai berbagai kejadian itu dari perspektif “teori penduduk asli” . ( 
Spradley,1997:62-70) 

Dengan demikian, apabila menginginkan keberhasilan dalam mengali 

informasi yang kita butuhkan, kita harus bisa memilih mana informan yang baik dan 
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yang tidak layak untuk dijadikan informan, dan apabila bisa memilih informan yang 

baik akan memudahkan dalam proses pengalian data dalam hal ini wawancara. 

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara semiterstruktur/mendalam (in-depth interview) dan teknik pengamatan 

langsung.  

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

Esterberg dalam Sugiyono (2008: 231) mendefinisikan interview sebagai 

berikut, “ a meeting of two persons to exchange information and idea throught 

queation and responses, resulting in communication and joint construktion of 

meaning about particular topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan wawancara semistruktur/mendalam (in-

depth interview) adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di 

mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.  

Dalam penelitian, sumber data yang paling penting adalah informan. 

Wawancara dilakukan secara bebas, dalam suasana informal dan pertanyaan tidak 

terstruktur namun tetap mengarah pada fokus masalah penelitian. Informan yang 

dipilih adalah informan yang dianggap tahu tentang topik permasalahan yang 

bersangkutan. Peneliti menerapkan teknik face to face sehingga peneliti dapat 

mengungkap secara langsung keterangan dari informan tanpa melalui perantara. 

Kedudukan peneliti dalam penelitian ini adalah partisipatif artinya peneliti 

mencatat informasi yang diberikan oleh informan dan mendiskusikan informasi yang 

belum jelas tanpa memberikan pengaruh terhadap informan mengenai jawaban yang 

diberikan. Fungsi utama dari wawancara adalah deskripsi dan eksplorasi. Deskripsi di 
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sini adalah informasi yang diperoleh dari wawancara bermanfaat dalam menetapkan 

pemahaman ke dalam lingkungan terbatas dari realitas sosial. Data yang diperoleh 

dari wawancara sangat berguna sebagai alat pengurai dan memperluas wawasan 

sosiologis terhadap fakta-fakta dari data yang ada. Sedangkan eksplorasi di sini 

adalah memberikan pemahaman dalam dimensi-dimensi yang belum tergali dari suatu 

topik. Jadi, di sini peneliti  bertugas untuk mengeksplorasi suatu topik yang belum 

tergali dan terkesan ditutupi sehingga akan mendapatkan informasi baru yang sangat 

mendukung data yang diperoleh, berupa persepsi dari masing-masing infoman 

tentang pemanfaatan handphone  

Dalam penelitian ini, informan yang dapat memberikan keterangan secara 

langsung adalah mahasiswa Program Studi Sosiologi Antropologi FKIP UNS yang   

dalam keseharianya tentu saja juga memanfaatkan handphone sebagai alat 

komunikasi sehari-hari. 

2. Pengamatan langsung (Participant Observation) 

 Marshall dalam Sugiyono (2008: 226) menyatakan bahwa “ through 

observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those 

behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari 

perilaku tersebut. 

 Kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai 

proses dan tindakan suatu objek yang diteliti yaitu manusia, tempat dan situasi sosial. 

HB.Sutopo (2002: 64) menjelaskan bahwa “teknik observasi digunakan untuk 

menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat/lokasi, benda dan rekaman 

gambar”. 

 Dalam penelitian ini peneliti mengunakan teknik observasi partisipan atau 

peneliti  berperan serta dan terlibat secara lansung dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh objek penelitian. Observasi partisipan dimaksudkan untuk memperkuat data 

hasil wawancara, data yang didapat dari observasi partisipan meliputi: 

a. Penampilan fisik informan 
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b. Tingkah laku dan ekspresi subjek penelitian pada saat penelitian dilakukan. 

c. Relasi sosial mereka dengan teman-teman. 

Ketiga hal di atas menjadi penting karena dari semua itu kita akan bisa 

melihat secara langsung bagaimana gaya hidup mereka di dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga memudahkan peneliti dalam membuat analisis data.  

 Susan Stainback dalam Sugiyono (2008: 227) menyatakan “in participant 

observation, the researches observes what people do, listent to what they say, and 

participates in their activities”. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa 

yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam 

aktivitas mereka. 

F. Validitas Data 

 Dalam penelitian kualitatif data atau informasi yang berhasil dikumpulkan 

perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, setelah data terkumpul lalu diadakan 

pemeriksaan keabsahannya atau validitas data. Validitas data adalah pengujian data 

dalam penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak Untuk 

meningkatkan kesahihan data, peneliti menggunakan teknik trianggulasi data dan 

review informan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah ini:  

1. Trianggulasi  

 Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada. Menurut Moleong (2001: 178) “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan/sebagai pembanding terhadap data itu”. artinya bahwa data yang 

diperoleh akan diuji keabsahannya dengan cara mengecek kepada sumber lain 

sehingga dihasilkan suatu kebenaran. Selanjutnya Mathinson dalam Sugiyono (2008: 

241) mengemukakan bahwa “The value of trianggulation lies in providing evidence-

whether convergent, inconsitent, or concracdictory”. Nilai dari teknik pengumpulan 
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data dengan trianggulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent 

(meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. 

 Dalam penelitian ini, ada beberapa jenis triangulasi tetapi peneliti 

menggunakan trianggulasi sumber. Patton dalam buku Moleong (2001: 178), 

menyatakan bahwa “triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Trianggulasi sumber menggunakan beberapa sumber data 

untuk mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data untuk 

mengumpulkan data dengan permasalahan sama, artinya bahwa data yang ada di 

lapangan diambil dari sumber objek penelitian yang berbeda-beda, data yang 

diperoleh melalui sumber. Triangulasi pada penelitian  ini diakukan dengan cara 

membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang 

lain, jika terdapat banyak kesamaan diantara beberapa hasil wawancara informan 

maka diperolah data yang memiliki derajat kepercayaan yang tinggi. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis Data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. 

Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1992:20) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

 Ada dua model pokok dalam melaksanakan analisis data di dalam penelitian 

kualitatif yaitu model analisis jalinan mengalir atau flow model of analysis dan model 

analisis interaktif atau interaktif model of analysis. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan model analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu 

pengumpulan data, reduksi data (reduction), sajian data (display) dan verifikasi 
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data/penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Keterkaitan empat komponen itu 

dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara 

kontinyu sehingga proses analisis merupakan rangkaian interaktif yang bersifat 

siklus. (Sutopo, 2002: 96) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya model interaktif dalam model analisa data ditunjukkan pada 

gambar 2. berikut : 

Gambar 2. analisis data model interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tahapan analisis interaktif adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber 

antara lain buku-buku yang relevan, informasi, dan peristiwa di lapangan. Sedangkan 

pengumpulan data melalui teknik observasi, dan wawancara. Data yang akan 

Data 
Collection 

Data 
Display 

Data 
Reduction 

Clonclusions: 
Drawing/veryfying 
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dikunmpulkan oleh peneliti merupakan data-data yang dapat menunjang penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti.Dalam hal ini adalah data tentang bagaimana 

mahasiswa memaknai Handphone.  

2. Reduksi Data (Reduction) 

  Reduksi data berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang 

kerangka kerja konseptual, pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian sampai 

pada proses verifikasi data. Pada saat reduksi data, peneliti menentukan beberapa 

informan yang paling sesuai dengan apa yang diperlukan oleh peneliti, sehingga data 

yang akan diperoleh menjadi lebih akurat dalam mendeskripsikan makna handphone 

di kalangan mahasiwa Program Studi Sosiologi-Antropologi. 

 

 

3. Sajian Data (Display) 

 Sajian data dilakukan merangkai data atau informasi yang telah direduksi 

dalam bentuk narasi kalimat, gambar/skema, maupun tabel yang memungkinkan 

kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan rangkaian kalimat 

yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca akan mudah dipahami 

mengenai berbagai hal yang terjadi dalam penelitian, yang memungkinkan peneliti 

untuk melakukan sesuatu pada analisis/tindakan lain berdasarkan pemahaman 

tersebut. 

 Pada awal pengumpulan data hingga penyajian data, peneliti melakukan 

pencatatan dan membuat pernyataan untuk membuat kesimpulan. Penyajian data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi) dan 

wawancara mendalam (in-depth interview). Adapun penyajian data untuk 

mendeskripsikan pemaknaan handphone pada mahasiswa Program Studi Sosiologi-

Antropologi. 

4. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 
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 Penarikan kesimpulan merupakan rangkaian pengolahan data yang berupa 

gejala kasus yang terdapat di lapangan. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai 

waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan harus diverifikasi agar cukup 

mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu peneliti melakukan 

aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali, melihat 

lagi field note sehingga kesimpulan penelitian menjadi kokoh dan lebih bisa 

dipercaya. 

H. Prosedur Penelitian 

 H.B.Sutopo (2002: 187-190) menyatakan “prosedur penelitian adalah 

rangkaian tahap demi tahap kegiatan penelitian dari awal sampai akhir penelitian”. 

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi empat tahap, yaitu: persiapan, 

pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Untuk lebih 

jelas akan diuraikan sebagai berikut: 

 

 

1. Persiapan 

a. Mengajukan judul penelitian kepada pembimbing. 

b. Mengumpulkan bahan/sumber materi penelitian. 

c. Menyusun proposal penelitian. 

d. Mengurus perijinan penelitian. 

e. Menyiapkan instrumen penelitian/alat observasi. 

2. Pengumpulan Data (Observasi) 

a. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan 

teknik analisis dokumen. 

b. Membuat field note. 

c. Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan. 

3. Analisis Data 

a. Menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai proposal penelitian. 
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b. Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian di recheckkan 

dengan temuan di lapangan. 

c. Melakukan verifikasi dan pengayaan dengan pembimbing. 

d. Membuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian.  

4. Penyusunan Laporan Penelitian 

a. Penyusunan laporan awal. 

b. Review laporan yaitu mendiskusikan laporan yang telah disusun dengan orang 

yang cukup memahami penelitian. 

c. Melakukan perbaikan laporan sesuai hasil diskusi 

d. Penyusunan laporan akhir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 
 
 
Program Pendidikan Sosiologi-Antropologi berdiri tahun 2000 berdasarkan 

SK Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 422/Kep.Dikti 2000 tentang pembentukan 

program studi S1 Pendidikan Sosiologi-Antropologi di Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. Program ini secara struktural berada di bawah Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret. Letak program studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi (PSA) adalah di 
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gedung C FKIP UNS JL. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta, Telp. (0271) 64694. 

Program Pendidikan Sosiologi-Antropologi (PSPSA) Universitas Sebelas Maret 

berdiri pertama kali di UNS, bersama-sama dengan Universitas Negeri Padang (IKIP 

Padang Sumatera Barat). Pendidikan Sosiologi-Antropologi di FKIP UNS memiliki 

tenaga dosen 17 orang, berkualifikasi 1 orang guru besar, 1 orang berpendidikan S3, 

14 orang berpendidikan S2, dan 1 orang berpendidikan S1.  

Terkait masalah kemahasiswaan dalam proses rekruitmen mahasiswa baru 

dilakukan dengan jalur SPMB (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) dan PMDK 

yang tergolong masih tinggi peminatnya. Jumlah mahasiswa yang ada dari tahun 

2004/2005 sampai tahun 2008/2009 adalah 202 mahasiswa, terdiri dari 52 laki-laki 

dan 154 perempuan. Mahasiswa Sosiologi-Antropologi tak ubahnya seperti 

mahasiswa-mahasiwa lain. Mereka setiap hari datang ke kampus untuk mengikuti 

kuliah dari pagi sampai siang bahkan sore, tergantung jadwal kuliah yang mereka 

ambil. Karena intensitas berada di kampus yang cukup lama inilah membuat para 

mahasiwa seolah-olah menjadikan kampus sebagai tempat kedua setelah rumah atau 

kos. 

Para mahasiswa Sosiologi-Antropologi mengikuti kuliah yang lumayan padat, 

sehingga sebagian waktu para mahasiswa mereka habiskan di kampus. Walaupun 

jadwal kuliah yang cukup padat yaitu sekitar 6-7 jam sehari, mereka juga tak 

kehilangan sisi sebagai anak muda yang masih selalu ingin berkumpul dengan teman-

teman untuk sekedar bercanda dan tidak selalu memikirkan masalah perkuliahan. 

Tempat favorit mahasiswa Sosiologi-Antropologi untuk berkumpul biasanya di  

depan ruang kuliah, di perpustakaan program atau di depan ruang dosen sambil 

menunggu dosen datang. Di tempat inilah para mahasiswa melepaskan penat masalah 

perkuliahan. 

 Para mahasiswa biasanya berkumpul membentuk kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri dari teman-teman dekat mereka. Interaksi yang dilakukan oleh para 

mahasiwa ini biasanya sekedar ngobrol-ngobrol mulai dari masalah perkuliahan, 

mengosip artis di televisi, bercerita tentang pacar sampai dengan sekedar memainkan 
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handphone. Mahasiswa Sosiologi-Antropologi biasa berlama-lama ketika berkumpul 

dengan teman-temannya. Hal ini bisa dilihat dari tidak pernah sepinya teras depan 

program Sosiologi-Antropologi dari incaran para mahasiswa yang ingin sekedar 

duduk-duduk bersama teman-temannya. Apalagi di samping kantor program ada 

“Tania”  yaitu semacam koperasi yang menyediakan berbagai makanan, dll milik 

mahasiswa ekonomi, yang semakin membuat para mahasiswa betah berlama-lama di 

sana. 

Dari interaksi yang terjadi di luar perkuliahan inilah bisa dilihat bagaimana 

gaya hidup yang dijalani oleh para mahasiswa Sosiologi-Antropologi. Gaya hidup 

memanglah berkaitan erat dengan kehidupan manusia, tidak terkecuali mahasiswa. 

Dalam hal ini peneliti melihat gaya hidup yang dimiliki dari segi handphone yang 

dimiliki.  

 

B. Deskripsi  Dan Analisis Permasalahan Penelitian 
 

Judul dalam penelitian ini adalah “Makna Handphone (HP) bagi Anak Muda 

(Studi tentang Pemberian Makna pada Handphone di Kalangan Mahasiswa)”. Dalam 

penulisan ini, permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana anak muda 

(mahasiswa) memberi makna terhadap handphone. Hal yang akan ditelaah secara 

mendalam dalam penulisan ini adalah apakah handphone benar-benar dibutuhkan 

dalam kehidupan mahasiswa secara fungsional yaitu sebagai alat komuikasi atau ada 

makna simbolik di dalamnya yang berkaitan erat dengan gaya hidup. Setiap orang 

memberi pemaknaan yang berbeda pada sarana komunikasi yang bernama 

handphone. Untuk lebih jelasnya akan dibedakan pemaknaan handphone dilihat dari 

segi nilai guna (fungsional) maupun simbolik seperti di bawah ini: 

1. Handphone dan Nilai Guna 
 
Setiap orang memiliki alasan tertentu dalam menggunakan suatu benda. Oleh 

karena itu setiap orang juga memiliki alasan tertentu dalam membeli sebuah barang 

yang hendak dia gunakan. Bagian ini akan membahas temuan data dan 
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menganalisisnya dalam kerangka berpikir nilai guna atau fungsionalitas suatu benda. 

Bagaimana sebuah benda digunakan akan dilihat dari sudut pandang kegunaan 

sebuah benda itu secara fungsional bagi pemakainya. Dalam konteks penelitian ini 

maka handphone adalah benda yang dijadikan fokus persoalan dalam melihat nilai 

guna.  

 Ketika handphone hanya dilihat dari nilai gunanya saja sebagai alat 

komunikasi, maka mereka mengkonsumsi handphone hanya untuk memenuhi 

kebutuhan secara langsung yaitu kebutuhan akan komunikasi antar pribadi.  

Konsumsi disini sesuai dengan pengertian Menurut Sutrisna (2006: 4) “Konsumsi 

adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna 

suatu benda, baik berupa barang maupun jasa”. 

Keberadaan sebuah teknologi tidak bisa disangkal memang mempermudah 

kehidupan manusia. Tak bisa dibayangkan apabila manusia sekarang ini hidup tanpa 

teknologi. Teknologi telah menjadi bagian dari hidup manusia. Bisa dikatakan dari 

bangun tidur sampai tidur lagi kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Dari 

mulai kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci pakaian sampai dengan 

menyelesaikan pekerjaan kantor atau urusan kepemerintahan semua dipermudah 

dengan hadirnya teknologi. Dengan adanya teknologi yang memberi manfaat atau 

nilai guna kepada masyarakat sehingga membuat keberadaan teknologi disambut baik 

oleh masyarakat di tengah kehidupan mereka. 

Berbagai teknologi diciptakan, salah satunya adalah alat komunikasi yang 

dinamakan telepon. Setelah mengalami berbagai macam perkembangan teknologi 

maka munculah handphone, sebuah alat komunikasi mutakhir yang mempermudah 

kebutuhan manusia akan komunikasi. Dilihat dari nilai gunanya handphone 

merupakan alat komunikasi yang dapat memberikan keleluasaan bagi penggunanya 

untuk berkomunikasi di manapun dan kapan pun, bahkan sambil bergerak sekalipun 

tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Cuplikan pernyataan dari beberapa informan 
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dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa handphone merupakan sebuah alat 

komunikasi yang mempermudah aktivitas komunikasi mereka.  

Seperti diungkapkan oleh Mex: 

“Sejak ada handphone saya merasakan komunikasi bisa lancar tanpa 

terpengaruh cuaca maupun waktu, seperi kalau saya sedang mudik ke temanggung 

saya bisa menerima berita dari temen2 tentang masalah kampus. Jadi saya tidak 

perlu khawatir lagi.” (W/Mex/06/02/2009).  

Kutipan pernyataan informan di atas bisa dilihat bagaimana informan sangat 

merasakan nilai guna dari keberadaan handphone, komunikasi semakin lancar dengan 

adanya handphone Teknologi yang maju seperti teknologi dalam bidang komunikasi 

ini diperlukan didalam masyarakat karena teknologi tersebut diciptakan oleh manusia 

untuk membantu aktivitas manusia agar lebih mudah. Hal ini tentu saja berbeda sekali 

dengan keadaan sebelum adanya handphone, walaupun sudah ada beberapa alternatif 

pilihan dalam berkomunikasi tetapi masih banyak adanya hambatan yang ditemui, 

seperti di ungkapkan oleh beberapa informan. 

 Berikut ini penuturan Rihan: 

“Sebelum ada handphone biasanya saya pergi ke wartel. apalagi wartel kan 

menjamur sampai ke pelosok desa, tetapi jumlahnya juga terbatas. Maksimal satu 

desa cuma ada 1 wartel”(W/Rihan/08/02/2009).  

Atau juga seperti yang dituturkan oleh An tentang kemudahan komunikasi 

setelah ada handphone: 

 “ Sebelum ada handphone saya menggunakan surat tapi kalau surat dulu 

itukan mesti nulis, terus jawaban yang diinginkan lama, mesti ke kantor pos, 

harganya juga jauh lebih mahal. Sedangkan, kalau handphone sekarang lebih 

murah, jawabanya bisa langsung didapat, tidak perlu perantara juga jadi lebih 

cepat” (W/An/07/02/2009). 

Teknologi merupakan tuntutan masa depan yang tidak mungkin dapat ditolak 

kehadirannya, Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi 

kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam 
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memperlancar aktifitas manusia (Sikumbang, http:// www.riauinfo. com/ main/ news. 

hp?c=13&id =8799.). Khusus dalam bidang teknologi komunikasi, masyarakat sudah 

menikmati banyak manfaat yang dibawa dengan hadirnya handphone yang selama ini 

selalu menunjukkan perkembangannya.  

Dengan hadirnya handphone seseorang bisa berkomunikasi dimanapun, 

kapanpun, tanpa adanya hambatan-hambatan seperti sebelum adanya handphone. 

Seperti menurut Mulyanta (2005:1) handphone (HP) atau telepon selular (ponsel) 

sebagai peralatan yang sangat praktis untuk melakukan komunikasi di manapun 

mereka berada tanpa dibatasi oleh ruang dan rentang panjang kabel. Dengan adanya 

handphone komunikasi bisa berjalan lebih efektif dan efisien.  

Bagi individu yang memiliki pasangan, keluarga, atau relasi yang berada 

dalam jarak yang berjauhan maka handphone menjadi alat jitu untuk berkomunikasi 

secara mudah dan murah. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh An yang 

mempunyai pacar bekerja di Kalimantan: 

“Pacar saya bekerja di Kalimantan, makanya handphone sangat membantu 

saya dalam berhubungan dengan pacar setiap harinya” (W/An/07/02/2009). 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Lestha yang mempunyai pacar di tempat 

asalnya yaitu Magelang: 

“Untuk mengobati rasa kangen saya kepada pacar biasa kami saling telepon 

minimal 2 kali sehari” (W/Lestha/05/01/2009).  

Handphone merupakan alat komunikasi yang dipilih untuk memperlancar 

komunikasi dengan orang yang dekat dengan mereka, karena seperti dikatakan tadi 

dengan handphone jarak dan waktu bukan suatu masalah lagi, kita akan selalu bisa 

merasa dekat dengan seseorang walaupun terpisah jaraknya ratusan kilometer.  

Kemudahan teknologi handphone juga didukung oleh maraknya perusahaan 

provider kartu seluler sebagai layanan jasa penyedia pulsa. Handphone mengalami 

banyak variasi model dan bentuk sehingga harga handphone cenderung terus 

mengalami penurunan khususnya harga handphone second atau bekas. Perusahaan 
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handphone juga mengalami banyak inovasi dengan mengeluarkan tipe-tipe baru dari 

handphone yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga mendorong harga 

handphone yang semakin menurun. 

Harga kartu perdana yang pada awalnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah 

untuk satu nomor berubah drastis hanya menjadi beberapa ribu rupiah saja sekarang 

ini. Hal ini disebabkan karena dahulu pasar provider hanya dikuasai oleh telkomsel 

saja. Belakangan hadir perusahaan provider lain yang berlomba menawarkan harga 

termurah sehingga yang terjadi adalah banyaknya pilihan simcard bagi masyarakat. 

Ini menyebabkan harga kartu menjadi sangat murah.  

Handphone dipilih menjadi salah satu alat komunikasi yang banyak 

dimanfaatkan oleh mahasiswa disebabkan karena harga handphone yang terus 

menurun dan provider handphone yang semakin menurunkan tarifnya. Hal ini sesuai 

dengan yang di ungkapkan oleh Lestha yang mempunyai 3 handphone: 

“Harga handphone sekarang kan murah-murah. Harga pulsa juga semakin 

murah. Jadi, saya rasa tidak begitu memberatkan jika mempunyai 3 handphone.  Hal 

ini juga membantu teman-teman yang menghubungi agar lebih mudah” 

(W/Lestha/05/01/2009).  

Harga handphone dan tarif telepon yang murah juga menunjang kelancaran 

dalam berkomunikasi. Sehingga mahasiswa tidak perlu mengeluarkan banyak uang 

hanya untuk memenuhi kebutuhan akan komunikasi. Kemudahan ini tentu saja 

semakin memperlancar pemenuhan kebutuhan komunikasi seorang mahasiswa dalam 

menjalin komunikasi dengan orang lain. 

Komunikasi yang lancar memang sangat penting apalagi bagi seorang 

mahasiswa yang mempunyai tingkat mobilitas yang lumayan tinggi. Motif utama 

untuk memiliki handphone tentu melihat dari nilai guna handphone yaitu supaya 

mudah berkomunikasi dengan semua orang. Baik dengan teman, pacar, ataupun 

saudara. Handphone menjadi pilihan yang dalam memperlancar komunikasi dengan 

siapa saja, karena bisa dilihat sekarang ini bisa dipastikan setiap orang mempunyai 
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barang yang dinamakan handphone, apalagi seorang mahasiswa. Handphone bukan 

lagi barang mewah, tapi telah berubah menjadi benda yang amat dibutuhkan, bahkan 

oleh tukang ojek dan kuli bangunan sekalipun (Jonru, http://www.jonru.net/gaya-

hidup-buku-vs-handphone). 

Sebagai seorang mahasiswa Handphone merupakan alat komunikasi yang 

sangat mempermudah dalam berhubungan dengan orang lain.  Mahasiwa sangat 

memerlukan handphone baik dalam memperlancar poses perkuliahan atau cuma 

sekedar menjalin komunikasi dengan teman, pacar ataupun keluarga.  

Seperti di ungkapkan oleh Lestha: 

”Biasanya saya berkomunikasi tiap hari dengan keluarga, pacar ma teman-

teman. minimal sehari sekali saya telepon kerumah, tapi komunikasi yang paling 

banyak saya lakukan adalah dengan pacar.” (W/Lestha/05/01/2009).  

Hal senada juga dikatakan oleh Tyax: 

”Saya melakukan komunikasi biasanya Dengan teman, keluarga, pacar, dan 

orang tua dari anak yang saya beri bimbingan les membicarakan perkembangan 

anaknya” (W/Tyax/07/02/2009).  

Pendapat yang tidak jauh beda juga dikemukakan oleh Mex: 

”Dengan handphone saya berkomunikasi biasanya dengan teman-teman, 

dosen saya terutama sekarang ini dosen pembimbing skripsi saya, orang tua dan 

saudara” (W/Mex/06/02/2009).  

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Dv: 

”Setiap hari saya memanfaatkan handphone untuk berkomunikasi dengan 

teman, pacar, orang tua, dan saudara. Tapi kebanyakan sama teman dan pacar 

“(W/Dv/07/02/2009). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Rihan:  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lx 
 

“Bagi saya handphone berfungsi untuk berkomunikasi kepada relasi saya, 

sebab saya mempunyai banyak relasi dalam pekerjaan saya maupun dengan kuliah 

saya dan untuk berhubungan dengan saudara saya” (W/Rihan/08/02/2009). 

Manfaat adanya handphone sangat membantu mereka dalam memenuhi 

kebutuhan berkomunikasi sehari-hari. Mengingat manusia adalah makhluk sosial 

yang tidak bisa hidup sendirian dan memerlukan komunikasi dengan orang lain, 

apalagi dengan orang-orang dekat yang dengan mereka seperti keluarga dan pacar. 

Kebanyakan mahasiswa berasal dari luar kota sehingga jauh dari keluarga. 

Handphone bisa membuat di antara mereka terjalin komunikasi yang kuat, sehingga 

walaupun kuantitas pertemuan diantara mereka sangat minim sekali terjadi, tetapi 

karena kualitas komunikasi yang baik bisa menciptakan jalinan hubungan yang baik 

pula. Handphone menjawab kebutuhan manusia akan hadirnya alat komunikasi yang 

lebih personal untuk memperlancar hubungan antar pribadi atau individu.  

Saat ini handphone telah mempunyai beberapa fungsi yang semakin 

berkembang, tidak hanya sebagai alat komunikasi saja. Fungsi ini memang sangat 

bervariasi tergantung pada model ponsel yang telah semakin berkembang. Bisa untuk 

memotret, mendengarkan MP3 ataupun Radio, bahkan untuk menjelajahi dunia maya 

melalui layanan GPRS nya. Seperti di ungkapkan oleh An: 

“Saya suka memotret dangan handphone, biasanya kalau di tempat-tempat 

umum saya juga suka mendengarkan radio. Jadi handphone juga bisa dijadikan 

media hiburan buat saya” (W/An/07/02/2009). 

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh Rihan: 

Handphone selain untuk komunikasi, juga saya jadikan ajang narsis dengan 

berfoto ria, dengerin music dan permainan sebelum saya 

tidur”(W/Rihan/08/02/2009). 

 

 

Lain halnya yang di ungkapkan oleh Dv yang lebih suka memanfaatkan 

fasilitas GPRSan nya: 
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“Handphone saya lebih lebih sering buat GPRSan, ngenet, atau cuma sekedar 

iseng buka friendster”(W/Dv/07/02/2009). 

Hal yang hampir sama juga di ungkapkan oleh Lestha: 

“Saya sering menggunakan handphone saya untuk chating jika sedang ga da 

kerjaan” (W/Lestha/05/01/2009). 

 Selain sebagai alat komunikasi handphone memiliki nilai guna yang lain. nilai 

guna ini dihadirkan lewat fitur-fitur yang dimiliki didalamnya, seperti yang dikatakan 

oleh beberapa informan di atas.  

Dari beberapa informan mengatakan sangat keberatan sekali jika ada yang 

membuka-buka handphone yang dimiliki seperti SMS ataupun dokumen rahasia 

seperti foto. Terlebih bagi mereka yang sudah memiliki pacar, handphone sepertinya 

di jadikan sarana untuk menyimpan hal-hal bersifat pribadi yang orang lain tidak 

boleh mengetahuinya. 

 Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh An:  

“Saya suka sekali menyimpan SMS dari pacar yang ngombal-ngombal, 

makanya handphone bagi saya sangat privasi” (W/An/07/02/2009). 

Hal senada juga diungkapkan Rihan: 

“Handphone saya gunakan untuk menyimpan moment penting bagi saya, jika 

ada teman yang meminjam selalu ada kewaspadaan dari diri saya karena 

didalamnya ada privasi saya tentunya.”(W/Rihan/08/02/2009). 

Lestha juga memiliki perasaan yang hampir sama dengan Rihan, seperti yang 

diungkapkan olehnya: 

“Kadang ada temen kos saya yang suka usil buka-buka handphone, saya 

terkadang pengen marah” (W/Lestha/05/01/2009).  

Handphone berbeda dengan alat komunikasi yang sebelumnya ada seperti  

wartel ataupun telepon rumah. Seseorang tanpa ragu bisa menggunakan wartel atau 

telepon rumah tanpa perlu khawatir privasi orang lain bisa terganggu ataupun kita 

tidak akan terusik jika orang lain menggunakannya. Inovasi yang dihadirkan dalam  

handphone menjadikan setiap individu memiliki privasinya dengan kuat. Ruang-
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ruang pribadi semakin terasa menguat. Teknologi dengan demikian turut menciptakan 

proses privatisasi diri. Handphone menjadi barang yang sudah menjadi bagian dari 

hidup si pemiliknya. 

Kebutuhan manusia akan hadirnya alat komunikasi dapat dilihat dari 

intensitas beberapa informan dalam menggunakan handphone sehari-hari. 

Handphone cuma dijadikan sebagai alat komunikasi disaat yang benar-benar 

diperlukan untuk berkomunikasi.  

Seperti di kemukakan oleh Mex: 

 “Kalo telepon jarang malah saya cenderung nunggu di telepon saja, kalau 

SMS kurang lebih 5-10 SMS per hari” (W/Mex/06/02/2009).  

Sedangkan intensitas penggunaan handphone oleh Rihan:  

“Kalau SMS mungkin kurang lebih 5 kali sehari, sedangkan telepon kurang 

lebih 3 kali sehari.”(W/Rihan/08/02/2009).  

Mex mengaku lebih senang nunggu ditelepon dan cuma nelpon disaat yang 

benar-benar diperlukan dengan alasan seperti yang diungkapkannya: 

“Untuk hemat pulsa, saya cuma nelpon di saat yang benar-benar penting 

sekali” (W/Mex/06/02/2009). 

Hal ini bisa dilihat dari biaya bulanan yang dikeluarkan Mex untuk beli pulsa:   

“Dalam sebulan saya cuma mengeluarkan biaya sekitar 30 ribu untuk beli 

pulsa” (W/Mex/06/02/2009). 

Dari kedua informan diatas yaitu Mex dan Rihan sekarang ini mereka 

mengaku tidak mempunyai pacar, sehingga mereka jarang berSMSan, karena 

biasanya komunikasi antar pribadi yang paling sering terjalin biasanya dengan pacar. 

Mex dan Rihan mengatakan sehari-hari biasanya memanfaaatkan handphone paling 

banyak untuk berkomunikasi dengan teman, saudara saja ataupun dengan orang-

orang yang berhubungan dengan masalah perkuliahan.  

Hal ini seperti diungkapkan oleh Mex: 
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“ Saya itu cuma memanfaatkan handphone untuk menghubungi teman-teman, 

dosen saya terutama sekarang ini dosen pembimbing skripsi saya, orang tua dan 

saudara” (W/Mex/06/02/2009).  

Sedangkan Rihan: 

“Sehari-hari biasanya  saya cuma berkomunikasi dengan kakak, adik, teman 

kuliah.” (W/Rihan/08/02/2009). 

Kebanyakan dari mahasiswa masih mengantungkan uang saku dari kedua 

orang tuanya, walaupun kadang ada yang sudah belajar untuk mencari uang tetapi 

belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mahasiswa harus pandai-pandai 

mengatur pengeluaran sekecil-kecilnya, agar uang saku yang diberikan bisa 

mencukupi semua kebutuhan mereka. Salah satu cara mahasiswa untuk menekan 

pengeluaran adalah dengan jalan menghemat pulsa, dengan tidak menggunakan 

handphone secara berlebihan. 

Ketiadaan sosok seorang pacar juga mempengaruhi seseorang dalam 

menggunakan handphone. Dengan tidak adanya pacar membuat mereka tidak 

mempunyai seseorang yang bisa diajak berkomunikasi secara intens. Keberadaan 

pacar ternyata membuat seseorang bisa memanfaatkan handphone secara maksimal. 

Dengan adanya pacar para mahasiwa selalu ingin memberikan perhatian yang lebih 

kepada pacarnya dan mahasiswa memilih menggunakan SMS untuk menunjukkan 

perhatiannya. Seperti di ungkapkan oleh Lestha: 

“Setiap hari saya membangunkan pacar saya kayaknya sudah menjadi suatu 

kewajiban saya, dan kalau mau tidurpun biasanya mengucapkan met bobok” 

(W/Lestha/05/01/2009). 

Keberadaan pacar secara tidak langsung mempengaruhi seseorang dalam 

menggunakan handphone, mahasiswa yang mempunyai pacar mengambil manfaat 

secara langsung dalam penggunaan handphone untuk menjaga hubungan yang 

mereka jalin dengan pacarnya. Handphone membantu komunikasi antar dua pribadi 

ini bisa terjadi secara terus-menerus.  
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Kepemilikan sebuah handphone juga mempengaruhi seseorang dalam 

memberikan makna kepada handphone. Di sini bisa dilihat dari alasan seseorang 

dalam memilih handphone. Dari sisi fungsional  (nilai guna),  tipe atau pun merk dari 

handphone ternama tidak akan mempengaruhi seseorang dalam memilih handphone. 

Seperti yang di ungkapkan oleh Mex yang membeli handphone asal bisa digunakan: 

” Tidak ada kriteria khusus yang penting kondisi keuangan saya dengan 

handphone yang saya inginkan mencukupi, yang penting tidak rusak saja dan masih 

bisa digunakan”. (W/Mex/06/02/2009). 

Selama handphone telah bisa menjalankan fungsinya sebagai alat komunikasi 

maka sudah terpenuhilah kebutuhan manusia secara baik. Tetapi di balik semua itu 

ternyata, nilai guna juga berkaitan dengan kemampuan ekonomis informan. Ketika 

informan menginginkan sebuah handphone dengan harga mahal tetapi secara 

finansial tidak mencukupi, maka wajar saja jika informan memakai handphone yang 

standard saja. Seperti yang diungkapkan oleh Mex: 

“Saya orangnya tidak begitu memperhatikan tentang fitur-fitur yang ada di 

handphone, tapi kalau ada dana pasti inginnya beli yang lebih bagus lagi, tapi 

masalahnya mau membeli yang bagus juga masih kebentur dengan dana.” 

(W/Mex/06/02/2009). 

Kepemilikan sebuah handphone juga berkaitan dengan masalah finansial 

seseorang. Jika dilihat dari beberapa tahun yang lalu memang harga handphone sudah 

tergolong murah tetapi untuk tipe-tipe tertentu, seperti handphone dengan keluaran 

terbaru harganya masih cukup mahal. Dengan memiliki handphone tipe terbaru 

merupakan suatu prestise tersendiri bagi seseorang. Bagi seorang mahasiswa yang 

masih mengandalkan uang saku orang tua dan memiliki kebutuhan yang cukup 

banyak dalam rangka memenuhi tuntutan perkuliahan. Membeli handphone tipe 

terbaru dengan harga yang cukup mahal bukanlah suatu kebutuhan yang harus di 

penuhi. Sebagian mahasiswa masih mementingkan mencukupi kebutuhan yang lain 

dari pada sekedar membeli handphone yang mahal untuk sekedar tuntutan gaya hidup 

saja, dan cukup dengan membeli handphone yang murah asal bisa di gunakan uantuk 
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berkomunikasi. Para mahasiswa ini lebih mementingkan nilai guna yang ada di dalam 

handphone dari pada makna lain yang terkandung dalam sebuah handphone. 

Untuk lebih menguatkan pemaparan diatas bisa kita lihat bagaimana 

seseorang yang mempunyai laptop tidak hanya ingin menunjukkan gengsi belaka 

tetapi dengan laptop pekerjaan dapat diselesaikan di jalanan atau di rumah. (AB 

Susanto 2001:17). Dari pemaparan di atas semakin menjelaskan bahwa kehadiran 

laptop sangat membantu seseorang didalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

begitu mudahnya dimana saja. Laptop memberikan nilai guna yang sangat besar 

kepada seseorang dalam berbagai urusan, sehingga dia memilih memanfaatkan 

laptop. 

Bila dilihat dari berbagai pemaparan di atas sangat jelas bagaimana benda-

benda dillihat dari segi fungsionalnya. Hal ini sesuai dengan konsep nilai guna 

(consept of use-value) yang digunakan oleh Marx, nilai guna merujuk pada  nilai 

yang dilekatkan pada barang-barang oleh kebutuhan manusia ‘murni‘ yang berkaitan 

dengannya. Produk-produk diasumsikan dan ditujukan pada pemenuhan kebutuhan 

fundamental, umumnya biologis, yang merupakan esensi kemanusiaan. Di sini 

diyakini ada hubungan alamiah antara kebutuhan dan nilai guna, hal ini bertentangan 

dengan pendapat Baudrillard tentang sifat konsumsi kontemporer yang lebih 

mementingkan ”nilai-tanda”. (Martyn J Lee 2006: 27,39). 

 

2. Nilai Simbolik (Gaya Hidup) 
 
Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa bab ini membahas hasil temuan 

lapangan selama penelitian ini berlangsung. Ada dua hal yang menjadi hasil temuan 

dalam penelitian ini tentang bagaimana mahasiswa sebagai subjek penelitian 

memberikan makna handphone secara fungsional dan secara simbolik terhadap 

handphone. Bagian ini akan menguraikan secara lebih mendalam bagaimana 

pemaknaan yang diberikan oleh mahasiswa dalam memandang handphone bukan lagi 

sebagai benda material belaka namun lebih kepada suatu benda material yang 
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memiliki sisi-sisi simbolik. Pemaknaan ini penting mengingat dalam konteks 

masyarakat konsumsi seperti yang sekarang terjadi maka sebuah benda bisa 

dikonsumsi bukan berdasarkan atas kegunaannya namun lebih kepada efek simbolik 

yang dihasilkannya. 

Bre Redana (1997:181) dalam buku Ectasy Gaya Hidup mengatakan bahwa 

masuk pada level konsumsi, yang di konsumsi masyarakat pada level ini bukan lagi 

berdasar nilai guna, nilai pakai, tetapi sesuatu yang kalau disebut dalam istilah teoris 

adalah simbol. Mobil bagi kaum eksekutif misalnya bukanlah hanya sekedar alat 

transportasi semata. Mobil memancarkan pula identitas pemakainya. Mobil adalah 

sebuah simbol. Kesuksesan sebuah bisnis karena didukung oleh keharusan untuk 

menampilkan dirinya secara proporsinal. Mercedes Benz bagi direktur utama, BMW 

bagi direktur, Corona untuk general manajer, Corolla untuk para manajer, merupakan 

sebuah hirarki yang sifatnya umum. (AB Susanto 2001:13). 

Analisis atas pemaknaan nilai simbolik pada intinya kemudian berkaitan erat 

dengan  argumentasi atas sebuah gaya hidup tertentu. Dalam penelitian ini fungsi 

handphone tidak lagi sekedar menjadi alat komunikasi belaka. Penggunaan 

handphone sudah tidak lagi sekadar bersifat fungsional yaitu mempermudah dalam 

berkomunikasi tetapi lebih dari itu konsumsi handphone bersifat materi sekaligus 

simbolik. Seperti di ungkapkan oleh Dv: 

 “Sekarang banyak orang yang mempunyai handphone cuma sekedar buat 

keren-kerenan padahal fungsi handphone sebenarnya adalah sebagai alat 

komunikasi” (W/Dv/07/02/2009).  

Menjadi mahasiswa adalah status yang mendefinisikan gaya hidup kaum 

muda yang dicirikan sebagai  kaum yang bergaya hidup berbeda di banding kaum 

lainnya.  Pencitraan terhadap mahasiwa dibuat oleh kekuatan kapitalis (terutama TV) 

lewat kisah sinetron, ataupun reality show dengan warna gaya hidup yang 

menonjolkan tampilan fisik, trendi-trendian, dan gaul-gaulan. (Soyomukti 2008:44). 

Lewat media massa televisi inilah seorang mahasiswa bisa menemukan sosok tokoh-

tokoh yang bisa dijadikan standar atau tolok ukur dalam menilai seseorang. 
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Seseorang yang menyandang predikat keren harus seperti yang ada di dalam televisi 

minimal memiliki barang yang muncul di televisi.  Misalnya, dengan memiliki 

handphone yang sedang gencar diiklankan di televisi bisa membuat seseorang merasa 

keren dihadapan temen-temannya. 

Kampus adalah bagian dari gaya hidup pasar. Mahasiswa tidak lepas dari 

jeratan kapitalisme yang menawarkan citra gaya hidup yang sempurna sekarang ini. 

Setiap orang akan berusaha diajak untuk megikuti alur yang telah di ciptakan oleh 

dunia kapitalisme, sehingga wajar sekali jika setiap orang selalu berusaha untuk 

salalu menjadi yang ter up to date. Di sinilah manusia tidak lagi memikirkan nilai 

guna suatu barang tetapi hanya sekedar untuk ajang gaya-gayaan semata. Tidak 

terkecuali seorang mahasiswa. 

Dv mengakui kalau dirinya membeli handphone dengan tipe N70  juga sedikit 

banyak terpengaruh oleh tren atau sekedar pengen gaya-gayaan. Seperti di ungkapkan 

oleh Dv:  

“ Saya membeli N70 ini dengan alasan mengikuti tren juga, gaya2an juga, 

mengingat hampir setiap saat ada handphone merk terbaru. Jadi rasanya senang aja 

bisa ngikutin trennya.” (W/Dv/07/02/2009).  

Handphone sekarang ini menjadi sebuah produk teknologi yang memanjakan 

gaya hidup manusia Banyak sekali tipe handphone yang di sediakan guna 

mendukung penampilan seseorang. Merek, model, bentuk, dan keluaran terbaru 

menjadi harga standar yang digunakan, ini menjadi patokan-patokan untuk 

pemaknaan handphone sebagai sebuah gaya hidup. Sehingga ada kecenderungan 

seseorang untuk mempunyai handphone karena ingin mengikuti tren yang dibuat oleh 

pasar. Pasar mendefinisikan bagaimana handphone yang up to date atau modis dan 

tidak ketinggalan jaman baik dari segi bentuk, fitur maupun teknologinya. Ini 

didasarkan atas pertimbangan harga, semakin mahal sebuah handphone maka 

diyakini semakin canggih handphone tersebut.        

Hal ini bisa dilihat dari alasan informan ketika memutuskan dalam memilih 

sebuah handphone. Seperti di ungkapkan oleh An: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxviii 
 

“Handphone yang saya miliki minimal harus ada kameranya kalo merk harus 

yang merknya Nokia”   (W/An/07/02/2009).  

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Lestha: 

“Dari awal mempunyai handphone pasti merknya Nokia, keluarga sayapun 

memakai Nokia semua” 

    Hal yang hampir sama juga di ungkapkan oleh Dv:       

“Saya orangnya suka music jadi kalo mencari handphone harus yang ada 

music playernya” (W/Dv/07/02/2009). 

Mempunyai handphone tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan 

hadirnya alat komunikasi, handphone juga digunakan untuk memenuhi keinginan 

agar bisa mengikuti tren. Makan harus di MC Donald adalah metafora dengan 

menggunakan handphone harus yang berkamera. Meskipun fungsi handphone adalah 

sama-sama untuk alat komunikasi namun handphone berkamera misalnya lebih bisa 

melambangkan kemodisan atau modernitas seseorang. Makan adalah suatu kebutuhan 

biologis namun makan di MC Donald adalah suatu penegasan akan status sosial 

seseorang.  

Mahasiswa membeli handphone tidak hanya untuk mendapatkan manfaat dari 

handphone yaitu sebagai alat komunikasi, tetapi mereka membeli handphone yang 

mereka inginkan, seperti handphone tipe terbaru hanya untuk sosial prestige atau 

sekedar gengsi untuk menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan pergaulan. Gaya 

hidup mahasiswa adalah gaya hidup kelas menengah  bahkan gaya hidup kelas atas, 

yang dicirikan dengan kemampuannya mengonsumsi produk dan gaya hidup 

modern.(Soyomukti 2008:44). 

Tidak jarang orang-orang mahasiswa membeli handphone keluaran terbaru 

dengan harga yang relatif mahal hanya menjadikannya pelengkap gaya tanpa tahu dan 

paham fitur-fitur apa saja yang mampu dilakukan oleh handphonenya. Berdasarkan 

penuturan dua informan yang mempunyai handphone yang canggih dan berfitur 

lengkap, mereka mengaku tidak semua fitur yang ada di dalam handphone mereka 
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gunakan. Bahkan sebenarnya fitur ini yang menjadikan handphone itu termasuk 

dalam kategori handphone mahal, seperti pernyataan Dv:  

“Hampir semua fitur sudah pernah saya gunakan tapi yang 3G memang 

belum saya manfaatkan.” (W/Dv/07/02/2009).   

 Hal senada juga di ungkapkan oleh Rihan yang mempunyai handphone setipe 

dengan punya Dv. Rihan mengatakan ; 

”Fasilitas GPRS  jarang saya gunakan, apalagi 3G” (W/Rihan/08/02/2009).   

 Secara simbolik suatu barang bisa merepresentasikan si pengguna atau 

pemakainya. Oleh karena itu kapitalisme yang dalam hal ini diperpanjang oleh 

berbagai perusahaan handphone menyambut hal ini dengan mendefinisikan seseorang 

dengan setiap jenis model handphone yang berbeda. Ini banyak terjadi pada informan 

dalam penelitian ini karena mereka cenderung membeli handphone yang bisa 

merepresentasikan diri mereka. Membeli handphone pada mahasiswa juga bukan 

suatu perkara yang mudah. Terkait dengan handphone yang juga berfungsi secara 

simbolik. Setiap handphone bisa membedakan identitas seseorang. Seseorang yang 

merasa anak gaul pasti akan memilih handphone keluaran terbaru seperti N70, N73. 

Sedangkan mahasiswa yang tidak gaul tetapi tahu tentang tren biasanya memilih 

handphone standard asal ada MP3 dan kameranya seperti N7610, 6600. Sedang kan 

mahasiswa biasa saja yang cenderung mementingkan akademik memilih handphone 

dengan fungsi standar asal bisa SMSan dan telepon seperti 3310 atau 3315. 

Mahasiswa memilih handphone yang bisa mencirikan pemiliknya. Seperti yang di 

ungkapkan oleh An: 

 “Kalau saya memilih handphone itu biasanya yang praktis, simple, stylish, 

tipis, mudah dikantongi, warna juga mempengaruhi, saya lebih menyukai warna 

yang kalem yang kecewek-cewekan jauh dari kesan macho. Karena handphone itu 

juga bisa mencirikan bagaimana saya.”  (W/An/07/02/2009). 

Hal senada juga diungkapkan oleh Lestha:  

“Saya itu orangnya feminim, kata teman-teman handphone yang saya miliki 

juga feminim seperti saya” (W/Lestha/05/01/2009). 
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Dari informan diatas apat dikatakan dengan melihat handphone yang dimiliki 

seakan-akan kita bisa membaca karakter pemiliknya. Hal ini seperti diungkapkan oleh 

Lestha: 

”Dalam menilai seseorang itukan bisa dilihat dari berbagai aspek mungkin 

kepintarannya, kecantikannya, dan kekayaannya. Handphone sendiri biasanya bisa 

memudahkan kita dalam membaca seseoramg.” (W/Lestha/05/01/2009).  

Menurut beberapa informan lainnya, seseorang yang mempunyai handphone 

terbaru akan mempunyai kebanggaan tersendiri. Seperti diungkapkan oleh Dv yang 

mempunyai handphone yang bisa dibilang keluaran terbaru: 

”Ada perasaan bangga juga memiliki handphone tipe N70, kalau lihat punya 

teman kan handphonenya paling juga standard kamera saja, tapi tidak ada 3Gnya” 

(W/Dv/07/02/2009).  

Dengan adanya perasaan bangga ini senantiasa akan timbul adanya perasaan 

percaya diri bila berada di hadapan teman-teman seperti diungkapkan oleh Lestha: 

”Kalau mempunyai handphone terbaru kita itu akan merasa semakin pecaya 

diri diantara teman-teman kita, padahal kunci dalam suatu pergaulan adalah rasa 

percaya diri, sehingga mungkin menurut saya pribadi kalau handphone yang saya 

miliki itu bagus maka akan memudahkan saya didalam pergaulan.” 

(W/Lestha/05/01/2009). 

An mengatakan dia memilih handphone karena faktor teman atau lingkungan, 

karena melihat handphone milik teman bagus kemudian dia ingin membeli 

handphone yang sama atau malahan handphone yang lebih bagus. Seperti di 

ungkapkan oleh An: 

”Alasan utama saya sebagai seorang mahasiswa biasanya kalau saya melihat 

handphone teman saya bagus pasti ada rasa kepengin” (W/An/07/02/2009).  

Beberapa informan mengkonsumsi handphone secara implisit dengan maksud 

menunjukkan siapa diri mereka di hadapan teman-temannya. Keinginan untuk di 

hargai dan tidak diremehkan orang lain menjadi faktor penentu apa yang harus 

mereka konsumsi, karena mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh teman-
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temannya. Hal ini bisa dilihat dalam keseharian mereka ketika memanfaatkan 

handphone seperti yang di ceritakan oleh An: 

” Mahasiswa kalau dia mempunyai handphone bagus, dia itu akan percaya 

diri mengeluarakan handphonenya dihadapan teman-teman. Kalau mahasiswa cuma 

punya handphone jadul (jaman dulu)  pasti SMS cuma di tas, telepon pun ngumpet-

ngumpet. kalau handphonenya bagus, kan dia akan bangga kalo handphonenya bunyi 

kemudian teman-temannya akan berkomentar “”wah, handphonemu bagus””.  

(W/An/07/02/2009). 

Handphone membawa makna tersendiri di dalam suatu relasi sosial, dan relasi 

itu merupakan artikulasi dari pembagian dan struktur sosial yang ada. Seseorang bisa 

ditempatkan pada golongan atas ataupun golongan bawah berdasarkan handphone 

yang dimilikinya. Pilihan atas suatu handphone yang bermerk, tipe terbaru, ataupun 

jadul dipandang bisa memberikan penilaian bagi keanggotaan individu dalam suatu 

konstruksi sosial kultural. Handphone digunakan secara simbolis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kultural.  

ndphone yang dulunya merupakan suatu benda material saja yang cuma 

berfungsi sebagai alat komunikasi biasa, menjadi elemen vital dalam pembentukan 

identitas manusia. Handphone bisa mendefinisikan siapa kita, membuat orang 

mempunyai persepsi tentang kita, dan membuat orang bisa memberikan penilaian atas 

diri kita berdasarkan handphone yang kita miliki. Fungsi handphone berubah telah 

berubah dari sebuah benda material menjadi sesuatu yang simbolik. 

Hal ini menunjukkan gejala sesuai konsep dalam penelitian ini, dengan lebih 

mementingkan penghargaan atau simbol daripada kebutuhan yang sebenarnya. 

Handphone ibarat nyawa yang harus senantiasa dibawa, dari awalnya tenang tidak 

memiliki handphone menjadi tidak tenang tanpa handphone.  

Keberadaan handphone di dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa juga 

menjadi sangat penting sekali. Bahkan sebagian besar informan mengaku apapun 

yang dilakukannya akan terasa kurang tanpa adanya handphone. Seperti diungkapkan 

oleh Lestha tentang pentingnya handphone bagi Lestha: 
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” Kalau tidak ada handphone itu rasanya masih ada yang kurang, kalau 

diibaratkan sayuran tanpa garam” (W/Lestha/05/01/2009).  

Hal senada juga diungkapkan oleh Dv:  

“Handphone menurut saya sudah menjadi bagian dari hidup, kalau tidak ada 

handphone rasanya susah mau ngapa-ngapain. Sepertinya hidup itu hampa tanpa 

handphone.” (W/Dv/07/02/2009).  

An juga berpendapat sama: 

” Saya itu memberikan julukan kepada handphone saya “separuh nyawa”, 

intinya saya tidak bisa dilepaskan dengan handphone saya.” (W/An/07/02/2009).  

Handphone mengontrol manusia dengan fitur-fitur yang dimiliki mulai dari 

game, alarm, GPRS, sampai radio dan MP3. Sehingga Dalam mendorong konsumsi, 

konsumen dikontrol melalui teknologi non-manusia. Dalam hal ini, Ritzer (2003), 

mencontohkan bagaimana strategi yang diterapkan oleh mall dalam mengontrol orang 

untuk berbelanja. Ruang dan waktu dikontrol dengan mendesain mall tanpa jendela, 

hanya ada sedikit tanda pintu keluar, dalam banyak kasus tidak ada jam di mall, 

pemeliharaan dan penyusunan ulang periodik membuat mall seperti tidak pernah tua 

dan ada ilusi kesempurnaan mall. 

Handphone sudah bukan merupakan alat komunikasi biasa bahkan mugkin 

handphone bisa menjadi bagian dari hidup kita yang sangat tidak mungkin kita 

tinggalkan. Handphone menjadi barang yang begitu penting untuk di konsumsi oleh 

mahasiwa. Sehingga menimbulkan gaya hidup konsumtif, baik konsumtif waktu, 

uang maupun handphone itu sendiri.  

Handphone merupakan alat komunikasi yang bisa digunakan 24 jam penuh 

tanpa terpengaruh waktu. Hal ini membuat handphone pun bisa dimanfaatkan oleh 

pemiliknya kapan saja, tanpa ada batasan waktu. Hal inilah yang menjadi salah satu 

faktor terjadinya konsumsi waktu, bisa dilihat dari intensitas meraka yang berlebihan 

dalam menggunakan handphone. Berikut ini akan dipaparkan beberapa komentar 

informan tentang intensitas mereka dalam menggunakan handphone dalam jangka 

waktu satu hari. Lestha menuturkan kepada peneliti:  
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“Kalo SMSan bisa sampai 20 kali sehari, sedangkan telepon paling cuma 3 

kali sehari tapi sekali telpon bisa lebih dari 15 menit kadang 1 jam kalau pas tidak 

ada kerjaan” (W/Lestha/05/01/2009).  

Hal senada juga diungkapkan oleh An:  

“Kalau telepon biasanya saya kan lebih banyak dengan pacar saya. Itu juga 

tergantung dengan kondisi kalau lagi kerja paling 1 jam sehari, tapi kalau libur bisa 

lebih dari 2 jam sehari. Tapi itu juga tidak langsung sekali telepon biasane sehari 

bisa 5 kali. Itu belum termasuk yang SMS.” (W/An/07/02/2009).  

Hal yang hampir sama juga di ungkapkan oleh Dv:  

“Dalam sehari saya bisa SMSan sampai 35 kali sehari” (W/Dv/07/02/2009). 

Berdasarkan pemaparan dari ketiga informan diatas intensitas penggunaan 

handphone mereka untuk berSMSan ataupun telepon termasuk tinggi. Ketiga 

informan tersebut bisa dikatakan seharian tidak bisa lepas dari handphonenya. Hal ini 

tetu saja mempengaruhi  dalam hal penggunaan pulsa yang sangat besar setiap 

bulannya, mengingat sebagian besar mahasiswa masih mengandalkan uang saku dari 

orang tua mereka. Pengeluaran yang sangat besar ini bisa dilihat dari beberapa 

pengakuan informan. 

Seperti di ungkapkan oleh Lestha: 

”Saya membeli sekitar 200 ribu untuk ketiga handphone 

saya”(W/Lestha/05/01/2009).  

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh An: 

” Kalau untuk pulsa bisa bengkak banget, uang saku saya lebih banyak buat 

beli pulsa daripada buat beli makan. Kalau di rata-rata sehari bisa 5000 sampai 

7000. Jadi kalau sebulan lebih dari 150.000.” (W/An/07/02/2009).  

Dv juga mengaku hal yang sama: 

” Untuk pulsa dalam sebulan bisa sampai 150.000” (W/Dv/07/02/2009). 

Anggaran yang sangat besar di keluarkan oleh ketiga informan hanya untuk 

membeli pulsa dengan alasan untuk sekedar berkomunikasi tentu saja sangat tidak 

mungkin, handphone tentu saja sudah bukan sekedaar alat komunikasi biasa. Bisa 
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dikatakan malahan handphone yang menuntut kita untuk selalu menjalin komunikasi. 

Untuk alasan yang sama juga dari keenam informan keempatnya mengaku 

mempunyai lebih dari satu handphone. Seperti di ungkapkan oleh Lestha: 

“Biar lebih efisien, saya malahan punya handphone 3. Model GSM 2, 

keduanya keluaran nokia yaitu N7610, 3315 terus ketiga CDMA flexi Samsung” 

(W/Lestha/05/01/2009).  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dv: 

”Sekarang ini saya memakai 2 handphone, tapi untuk handphone satunya, 

untuk mengikuti suatu promo dari beberapa provider  sehingga lebih suka berganti-

ganti nomor” (W/Dv/07/02/2009). 

Kegiatan konsumsi yang dilakukan para mahasiswa dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya dalam hal berkomunikasi terkadang seperti melampaui batas 

kebutuhan terhadap alat komunikasi yang semestinya. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya intensitas waktu yang digunakan dalam sehari dengan handphone, 

anggaran sangat besar yang di keluarkan oleh beberapa informan yang hanya sekedar 

untuk membeli pulsa saja, apalagi kebanyakan mahasiswa bisa dikatakan masih 

mengandalkan uang saku dari kedua orang tua, dan juga jumlah handphone yang 

lebih dari satu. Berdasarkan tingkat kepentinganya kebutuhan manusia dapat di 

bedakan menjadi 3: 

a. Kebutuhan Primer, yaitu kebutuhan kebutuhan manusia yan mutlak harus di 
penuhi untuk kelangsungan hidunya. Contoh; makanan, pakaian, 
perumahan,dll. 

b. Kebutuhann sekunder, yatu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan pokok 
terpenuhi. Contoh; kendaraan, mesin jahit , televisi, perabot rumah tangga, dll. 

c. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan manusia akan barang-barang mewah, yaitu 
kebutuhan yang sifatnya untuk memenuhi kesenangan belaka. Kebutuhan 
tersier akan terpenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah 
terpenuhi dengan baik. Contoh: perhiasan, mobil mewah, antena parabola,dll 
(Sutrisna 2006: 6-7). 
 

Jika dilihat penggunaan handphone tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

sekunder seseorang yaitu untuk memenuhi kebutuhan komunikasi tetapi 
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mengkonsumsi handphone juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersier yaitu 

kebutuhan yang bersifat untuk kesenangan belaka. Handphone dijadikan cerminan 

gaya hidup yang dipilih sebagai seorang mahasiswa. 

Anak muda dalam hal ini mahasiswa telah menjadi bagian dari masyarakat 

konsumsi, yang mempunyai hasrat untuk selalu dan selalu membeli. Barang yang 

dibeli tidak lagi dinilai sebagai objek yang memiliki manfaat ”nilai guna” atau ”nilai 

tukar” seperti dalam pemahaman Marx, tetapi juga memiliki ”nilai tanda” dan ”nilai 

simbol”  dalam pemahaman Baudrillard. Nilai tanda dan nilai simbol tersebut adalah 

ekspresi gaya dan gaya hidup, prestise, kehormatan, kemewahan yang diperoleh atau 

yang melekat dalam barang konsumsi ketika barang tersebut dikonsumsi. Baudrillard  

berargumen  bahwa seluruh kebutuhan selalu di ciptakan secara sosial, kita hidup 

dalam masyarakat yang tidak lagi mendewakan logika produksi sebab logika 

signifikasi itulah yang terpenting. Konsumsi harus di pahami tidak dalam 

hubungannya dengan nilai guna, sebagai kegunaan materi, tetapi terutama kaitannya 

dengan nilai syarat, sebagai signuifikasi. (Martyn J Lee 2006: 27). 

3. Identitas dalam Handphone 
 
Setelah melihat analisis tentang nilai guna dan nilai simbolis diatas bisa dilihat 

bagaimana handphone banyak memberikan tanda kepada kita saat melihat seseorang. 

Tanda-tanda atau simbol ini akan memberikan banyak kontribusi dalam melihat 

identitas seseorang, karena identitas seseorang bisa dilihat dari simbol-simbol yang 

melekat pada dirinya. Seperti pendapat Orlin Clapp dalam bukunya Berger 

menunjukkan bahwa identitas tidak merupakan suatu fungsi pemilikan setiap orang, 

tetapi sebaliknya, identitas di hubungkan dengan wujud simbolis dan cara sesorang 

dirasakan oleh yang lain. Orang lain harus menafsirkan tanda-tanda identitas 

seseorang secara benar karena suatu identitas orang tersebut dipahami dan disahkan. 

(Berger 205:107) 

Handphone menjadi suatu barang yang bisa menjadi simbol dari pemiliknya, 

bagi mahasiswa memiliki handphone merk N70 merupakan pernyataan umum bahwa 
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sang pemilik adalah orang yang tidak kuper, atau berpikir dirinya termasuk anak yang 

gaul atau setidak nya ia ingin agar orang lain beranggapan ia adalah anak gaul yang 

berasal dari golongan atas.  Sedangkan mahasiswa yang memiliki handphone 3310 

tetntu saja akan mempunyai pemaknaan yang sebaliknya. Seorang individu melebur 

kedalam handphone yang dimilikinya. 

Biasanya orang-orang yang mempunyai handphone dengan merk yang bagus 

akan membentuk suatu komunitas sendiri yang berbeda dengan yang lain. Seperti 

diungkapkan oleh Tyax yang pas pertama kali diwawancarai sempat merasa minder 

dan menunjuk kepada segerombolan teman-temannya yang mempunyai handphone 

dengan tipe terbaru. Hal senada juga di ungkapkan oleh An: 

”Bukan tidak percaya diri, tetapi sepertinya ada perasaan, saya tidak 

mempunyai level yang sama dengan mereka, dan tidak pantas berjajar dengan 

mereka yang mempunyai handphone bagus” (W/An/07/02/2009).  

Handphone yang dimiliki bisa memberikan tanda dalam mempermudah orang  

dalam membaca dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Tyax jika orang lain bisa 

menilai dia dari golongan bawah karena handphone yang dililikinya termasuk 

handphone yang sudah tipe lama.  

seperti yang diungkapkan oleh Tyax :  

“Kalau saya dengan handphone 3315 tentu saja berasal dari golongan 

bawah”. (W/Tyax/07/02/2009). 

Tanpa kita berbicara dengan orang lain tentang diri kita, orang yang ada di 

sekitar kita bisa membaca apa yang ada dalam diri kita lewat handphone yang kita 

miliki. Seperti yang dikatakan oleh Featherstone( 2001:205) bahwa individu modern 

dalam budaya konsumen itu disadarkan dia tidak hanya berbicara dengan busananya, 

tetapi dengan rumahnya, perabotannya, dekorasi, mobil dan berbagai aktifitas lain 

yang harus difahami dan diklasifikasikan dalam kaitanya dengan kehadiran serta 

tidak adanya selera.  

Dari beberapa informan di atas dapat dilihat bahwa handphone bisa 

menegaskan identitas seseorang dan menempatkan seseorang pada posisi yang 
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berbeda-beda. Mary Douglas dan Baron Isherwood berpendapat bahwa konsumsi 

merupakan proses sosial sebagai bagian integral dari sistem sosial yang dipakai untuk 

bertindak dan menjadi bagian dari kebutuhan sosial untuk berhubungan dengan orang 

lain melalui perantara benda-benda. Ada tiga alasan mengapa orang membeli pakaian 

yaitu (1) untuk memenuhi kebutuhan materi, (2) untuk memenuhi kebutuhan psikis 

dan (3) untuk penampilan atau display. Dua alasan pertama merupakan alasan pada 

pemenuhan individu sementara alasan yang ketiga lebih berkaitan dengan tuntutan 

masyarakat. 

Handphone sekarang ini akhirnya dibutuhkan sebagai ajang gaya-gaya, 

supaya dianggap gaul dan dapat dilihat sebagai orang mampu atau kaya. Orang-orang 

yang memiliki orang tua dengan penghasilan yang cukup ataupun berlebih biasanya 

memakai handphone yang model terbaru atau minimal dengan fitur yang sudah 

lengkap. Tetapi sebaliknya apabila berasal dari kalangan pas-pasan biasanya cuma 

memilki handphone yang cukup bisa telepon atau sms saja tanpa mementingkan fitur 

yang ada. Hal ini seperti di ungkapkan oleh Tyax: 

”Handphone bisa menunjukkan tingkat ekonomi seseorang, misalnya 

seseorang mempunyai handphone tipe baru, seperti N70,N73. Handphone itu akan 

menunjukan kalau dia itu dari kalangan atas, biasanya malah ada orang yang biasa-

biasa saja dibela-belakan membeli handphone terbaru supaya dianggap sebagai 

golongan atas” (W/Tyax/07/02/2009). 

Hal senada juga diungkapkan oleh Mex: 

” Kalau menurut pengamatan secara umum bisa. sekarang ini cenderung 

orang melihat handphone yang dimiliki kemudian menyimpulkan dia termasuk anak 

orang kaya, menengah ataupun pas-pasan. Jadi handphone seakan-akan bisa 

mencitrakan seseorang” (W/Mex/06/02/2009). 

Berdasarkan penuturan informan di atas dapat disimpulkan seseorang bisa 

menampakkan identitas status sosial lewat handphone yang dimilikinya. Orang lain 

akhirnya akan mendefinisikan pemilik handphone dari kelas atas atau kelas bawah. 

Roach dan Eicher dalam Malcolm Barnard (2006: 90) menyatakan menghias 
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seseorang bisa merefleksikan hubungan dengan sistem produksi yang merupakan 

karakteristik ekonomi tertentu yang didalamnya orang tinggal. Gaya hidup lain yang 

tidak sama antara kelas sosial satu dengan yang lain dalam hal berpakaian. Atribut-

atribut yang sifatnya massal dan dianggap berselera rendahan pakaian kodian, 

misalnya selalu dihindari oleh orang-orang yang secara ekonomi mapan atau berada. 

 

Hasil Temuan Lapangan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap subjek yang diteliti 

mengenai makna handphone bagi anak muda, pada mahasiswa Sosiologi-Antropologi 

dapat disimpulkan temuan data bahwa setiap orang memberi pemaknaan yang 

berbeda pada sarana komunikasi yang bernama handphone. Handphone dalam 

kehidupan mahasiswa dimaknai secara fungsional yaitu sebagai alat komuikasi atau 

sebenarnya ada makna simbolik di dalamnya yang berkaitan erat dengan gaya hidup. 

Temuan data tentang pemaknaan handphone dilihat dari segi fungsional maupun 

simbolik seperti di bawah ini: 

 

a. Di dalam pemaknaan nilai guna (fungsional) bisa dapatkan beberapa data: 

1). Dalam pemaknaan nilai guna handphone tidak  mempedulikan bentuk, 

model, dan merek. Selama handphone telah bisa menjalankan fungsinya 

sebagai alat komunikasi maka sudah terpenuhilah kebutuhan manusia 

secara baik.  

2). Mahasiswa mengkonsumsi handphone hanya untuk memenuhi kebutuhan 

secara langsung yaitu kebutuhan akan komunikasi antar pribadi. Mereka 

mengungkapkan bahwa handphone merupakan sebuah alat komunikasi 

yang mempermudah aktivitas komunikasi. 

3). Bagi individu yang memiliki pasangan, keluarga, atau relasi yang berada 

dalam jarak yang berjauhan maka handphone menjadi alat jitu untuk 

berkomunikasi secara mudah dan murah. 
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4). Saat ini handphone telah mempunyai beberapa fungsi yang semakin 

berkembang, tidak hanya sebagai alat komunikasi saja. Fungsi ini 

memang sangat bervariasi tergantung pada model ponsel yang telah 

semakin berkembang. Bisa untuk memotret, mendengarkan MP3 ataupun 

Radio, bahkan untuk menjelajahi dunia maya melalui layanan GPRS nya. 

b. Handphone dalam makna simbolik dalam mahasiswa bukan lagi dijadikan 

sebagai alat komunikasi biasa. Handphone bukan lagi sebagai benda material 

namun lebih kepada suatu benda material yang memiliki sisi-sisi simbolik, 

seperti di bawah ini:  

1). Mahasiswa membeli handphone tidak hanya untuk mendapatkan manfaat 

dari handphone yaitu sebagai alat komunikasi, tetapi mereka membeli 

handphone yang mereka inginkan, seperti handphone tipe terbaru 

misalnya N70 hanya untuk sosial prestige atau sekedar gengsi untuk 

menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan pergaulan. Mahasiwa yang 

mempunyai handphone N70 secara langsung akan dianggap keren oleh 

teman-temannya. 

2). Handphone menjadi elemen vital dalam pembentukan identitas manusia. 

Handphone bisa mendefinisikan siapa kita, membuat orang mempunyai 

persepsi tentang kita, dan membuat orang bisa memberikan penilaian atas 

diri kita berdasarkan handphone yang kita miliki. Seseorang yang merasa 

anak gaul pasti akan memilih handphone keluaran terbaru seperti N70, 

N73. Sedangkan mahasiswa yang tidak gaul tetapi tahu tentang tren 

biasanya memilih handphone standard asal ada MP3 dan kameranya 

seperti N7610, 6600. Sedang kan mahasiswa biasa saja yang cenderung 

mementingkan akademik memilih handphone dengan fungsi standar asal 

bisa SMSan dan telepon seperti 3310 atau 3315. 

3). Handphone membawa makna tersendiri di dalam suatu relasi sosial, dan 

relasi itu merupakan artikulasi dari pembagian dan struktur sosial yang 
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ada. Seseorang bisa ditempatkan pada golongan atas ataupun golongan 

bawah berdasarkan handphone yang dimilikinya. Pilihan atas suatu 

handphone yang bermerk, tipe terbaru, ataupun jadul dipandang bisa 

memberikan penilaian bagi keanggotaan individu dalam suatu konstruksi 

sosial kultural. Handphone digunakan secara simbolis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kultural.  

4). Sebagian besar informan mengaku apapun yang dilakukannya akan terasa 

kurang tanpa adanya handphone. Handphone mengontrol manusia dengan 

fitur-fitur yang dimiliki mulai dari game, alarm, GPRS, sampai radio dan 

MP3. 

c. Handphone yang dimiliki bisa memudahkan kita dalam membaca identitas 

seseorang lewat simbol-simbol atau tanda yang diberikan. Handphone bisa 

menegaskan identitas seseorang dan menempatkan seseorang pada posisi yang 

berbeda-beda. 

1). Handphone menjadi simbol dari pemiliknya yang kemudian membedakan 

identitas seseorang, bagi mahasiswa memiliki handphone merk N70 

merupakan pernyataan umum bahwa sang pemilik adalah orang yang 

tidak kuper, atau berpikir dirinya termasuk anak yang gaul atau setidak 

nya ia ingin agar orang lain beranggapan ia adalah anak gaul yang berasal 

dari golongan atas.  Sedangkan mahasiswa yang memiliki handphone 

3310 tentu saja akan mempunyai pemaknaan yang sebaliknya. Seorang 

individu melebur kedalam handphone yang dimilikinya. 

2). Mahasiswa bisa menampakkan identitas status sosial lewat handphone 

yang dimilikinya. Mahasiswa yang memiliki orang tua dengan 

penghasilan yang cukup ataupun berlebih biasanya memakai handphone 

yang model terbaru atau minimal dengan fitur yang sudah lengkap. Tetapi 

sebaliknya apabila berasal dari kalangan pas-pasan biasanya cuma 

memilki handphone yang cukup bisa telepon atau sms saja.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxxi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi dan analisis data yang di peroleh tentang Makna 

Handphone (HP) bagi Anak Muda (Studi tentang Pemberian Makna pada Handphone 

di Kalangan Mahasiswa), maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa mahasiswa memberikan dua pemaknaan yang sifatnya satu 

sama lain berbeda. Yakni pemaknaan handphone yang dilihat dari sisi fungsional atau 

nilai guna dan pemaknaan dari sisi simbolik : 
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1. Adapun pemaknaan fungsional yang bisa ditangkap dari penelitian ini adalah  

a. Mahasiswa menggunakan handphone tidak mempedulikan bentuk, model, dan 

merek. Selama handphone telah bisa menjalankan fungsinya sebagai alat 

komunikasi maka sudah terpenuhilah kebutuhan mahasiswa secara baik.  

b. Mahasiswa mengkonsumsi handphone hanya untuk memenuhi kebutuhan 

secara langsung yaitu kebutuhan akan komunikasi antar pribadi.  

c. Bagi individu yang memiliki pasangan, keluarga, atau relasi yang berada dalam 

jarak yang berjauhan maka handphone menjadi alat jitu untuk berkomunikasi 

secara mudah dan murah. 

d. Saat ini handphone telah mempunyai beberapa fungsi yang semakin 

berkembang, bisa untuk memotret, mendengarkan MP3 ataupun Radio, bahkan 

untuk menjelajahi dunia maya melalui layanan GPRS nya. 

2. Sementara pemaknaan simbolik yang bisa ditangkap dalam penelitian ini adalah 

bahwa handphone bukan lagi dijadikan sebagai alat komunikasi biasa seperti 

penjelasan point sebelumnya. Handphone bukan hanya sekedar benda material 

namun dia memiliki satu dimensi simbolis bagi pemakainya.  

a. Mahasiswa membeli handphone tidak hanya untuk mendapatkan manfaat dari 

handphone yaitu sebagai alat komunikasi, tetapi mereka membeli handphone 

yang mereka inginkan, seperti handphone tipe terbaru misalnya N70 hanya 

untuk sosial prestige atau sekedar gengsi. 

b. Handphone menjadi elemen vital dalam pembentukan identitas manusia. 

Handphone bisa mendefinisikan siapa kita, membuat orang mempunyai 

persepsi tentang kita, dan membuat orang bisa memberikan penilaian atas diri 

kita berdasarkan handphone yang kita miliki. 

c. Handphone membawa makna tersendiri di dalam suatu relasi sosial, dan relasi 

itu merupakan artikulasi dari pembagian dan struktur sosial yang ada. 

Seseorang bisa ditempatkan pada golongan atas ataupun golongan bawah 

berdasarkan handphone yang dimilikinya. 
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d. Handphone mengontrol manusia dengan fitur-fitur yang dimiliki mulai dari 

game, alarm, GPRS, sampai radio dan MP3. 

3.  Handphone yang dimiliki lewat simbol-simbol yang diberikan bisa memudahkan 

kita dalam membaca identitas seseorang.  

a. Handphone menjadi simbol dari pemiliknya yang kemudian membedakan 

identitas seseorang, Seorang individu melebur kedalam handphone yang 

dimilikinya. 

b. Mahasiswa bisa menampakkan identitas status sosial lewat handphone yang 

dimilikinya. Semakin  terbaru handphone yang dimiliki mahasiswa maka dia 

akan ditempatkan pada status sosial yang semakin ke atas. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi yang dapat diuraikan oleh 

penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pemaknaan nilai guna (fungsional) hadirnya handphone dalam kehidupan 

mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa akan komunikasi sehingga hubungan 

yang terjalin dengan teman, relasi, dosen, keluarga, ataupun pacar dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. 

2. Penggunaan  handphone yang lebih mementingkan nilai simbolik daripada nilai 

guna membuat mahasiswa menjadikan handphone sebagai ukuran dalam menilai 

seseorang sehubungan dengan kelas sosial, keadaan ekonomi dan penerimaan 

dalam suatu komunitas. Selain itu handphone juga menjadi simbol identitas dari 

diri si pemakai.   

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut, kepada: 

1. Mahasiswa  
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a. Mahasiswa selaku kaum intelektual hendaknya lebih bisa bersikap bijaksana 

dalam memilih handphone. Kriteria pemilihan handphone bukan didasarkan 

pada keinginan untuk mengikuti trend atatu memenuhi gaya hidup tetapi 

didasarkan pada fungsi handphone yaitu sebagai alat komunikasi. 

b. Mahasiswa hendaknya tidak menilai seseorang berdasarkan apa yang 

dimilikinya secara material seperti kepemilikan sebuah handphone. 

c. Handphone hendaknya dijadikan oleh mahasiswa sebagai alat penunjang 

dalam memperlancar poses perkuliahan dan segi kehidupan lainnya. 

2. Masyarakat 

a. Masyarakat umum selaku pengguna handphone hendaknya juga lebih 

bersikap bijaksana dalam memilih handphone, hendaknya disesuaikan dengan 

kondisi keuangan. Di samping itu, hendaknya masyarakat tidak memberikan 

sosial prestise yang berlebihan terhadap handphone dengan tipe dan merk 

tertentu. 

b. Setelah dilakukan penelitian ini maka kita jadi tahu bahwa sebuah barang itu 

memiliki dua dimensi yakni dimensi fungsional dan simbolik. Melihat 

kenyataan seperti itu, rasanya tidak adil jika gaya hidup konsumtif seperti 

dijadikan tolok ukur untuk menilai moralitas anak muda sebagai kaum yang 

suka foya-foya. Masyarakat hendaknya lebih bijaksana dalam menyikapinya 

karena gaya hidup anak muda merupakan konstruksi dari jalinan berbagai 

fenomena sosial. 
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FIELD NOTE 

INFORMAN 1 

Lestha adalah mahasiswi Sosiologi-Antopologi yang saat ini sedang 

menyelesaikan skripsinya. Dia tinggal dirumah kost dan setiap hari setiap dua minggu 

sekali pulang ke magelang. Dalam menjalin komunikasi dengan keluarganya di 

magelang, Lestha lebih suka menggunakan handphone karena dia merasa handphone 

lebih efisien. Dalam sehari Lestha berhubungan dengan keluarganya maksimal 1 kali. 

Saat ini lestha memiliki 3 buah handphone yaitu 2 handphone GSM (nokia 

N7610 dan 3310) dan sebuah HP CDMA (Samsung). Lestha memiliki 3 buah 

handphone dengan pertimbangan harga handphone sekarang murah-murah dan harga 

pulsa juga murah sehingga lestha tidak merasa berat mempunyai 3 handphone. 

Dengan mempunyai 3 handphone lestha berharap teman-temannya dapat dengan 

mudah menghubunginya. Lestha lebih sering menggunakan N7610-nya karena fitur-

fiturnya yang lengkap seperti MP3, ada kameranya, sedangkan 2 handphone lainnya 

hanya digunakan untuk telepon atau SMSan saja. Dalam satu bulan biasanya Lestha 

dapat menghabiskan 200 ribu untuk pulsa bagi ketiga handphonenya.  Dan lestha 

mengaku semua biaya tersebut masuk dalam biaya bulanan yang dikirimkan oleh 

orang tuanya. Frekuensi penggunaan handphone Lestha pun cukup tergolong tinggi 

dalam sehari lestha bisa SMSan sampai 20 kali dan telepon 3 kali selama kurang 

lebih 30 menit. Lestha lebih sering menggunakan handphonenya untuk berhubungan 

dengan keluarga, teman dan pacarnya. 

Gadis yang sejak SMA telah memiliki handphone ini mengaku bahwa 

handphone merupakan barang yang sangat penting baginya. Dan bisa dibilang 

handphone tidak bisa dilepaskan dari hidupnya Lestha merasakan sangat 

membutuhkan handphone dalam kehidupannya dan selalu mengandalkan handphone 

untuk mempermudah hubungannya dengan pihak lain. Apalgi disaat sekarang dia 
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dalam proses penyelisaian skripsi, handphone sangat ia butuhkan untuk 

memperlancar hubungannya dengan dosen ataupun teman. Tanpa ada handphone 

mengibaratkan hidupnya “ seperti sayuran tanpa garam”. 

Sejak pertama kali mempunyai handphone, Lestha sudah berganti selama 5 

kali sampai sekarang. Biasanya dia melakukannya karena adanya keinginan untuk 

mempunyai handphone dengan model terbaru. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan Lestha, dia menuturkan bahwa saat ini Lestha belum merasa puas dengan 

handphone yang dia miliki sekarang. Selalu ada keinginan dalam diri Lestha untuk 

memiliki handphone dengan type dan model terbaru karena perkembangan 

handphone yang begitu sangat pesat sehingga hampir tiap hari keluar atau diproduksi 

handphone dengan model terbaru yang tentu saja lebih canggih baik dari segi model 

maupun fiturnya. Disamping itu, selain sifat handphone yang sangat vital bagi 

hidupnya, handphone merupakan barang yang sifatnya sangat pribadi (privasi) 

sehingga tidak semua orang diperbolehkan lestha untuk meminjam atau 

menggunakan handphonenya. Lestha berbuat demikian untuk menghindari hal-hal 

lain yang tidak dia suka. 

Lebih lanjut Lestha menuturkan bahwa keinginannya yang selalu ingin 

memiliki handphone dengan model terbaru tersebut didorong oleh adanya asumsi 

yang coba dia bentuk sendiri bahwa dengan mempunyai handphone terbaru lestha 

akan merasa mempunyai kebanggaan tersendiri. Kebanggaan yang dia maksud adalah 

apabila kita mempunyai handphone terbaru, kita akan lebih merasa dalam pergaulan 

dengan teman-temannya. Menurutnya rasa percaya diri merupakan kunci bagi 

seseorang untuk berhasil dalam pergaulannya. Bila seseorang mempunyai rasa 

percaya diri yang tinggi ia akan mampu menunjukkan eksistensinya dalam suatu 

komunitas pergaulan. 

Menurt gadis berambut panjang dan berkulit putih ini, seseorang memang 

bisa di nilai dari beberapa aspek seperti kepintarannya, kecantikannya dan 

kekayaannya. Sedangkan handphone bisa dijadikan tolok ukur dalam menilai 

seseorang atau setidaknya dapat memudahkan kita dalam membaca seseorang. 
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Walaupun kadang penilaian yang seperti ini biasanya hanya bersifat dangkal saja. 

Sebab rasanya tidak adil saja, apabila seseorang dinilai hanya dari merk,type,model 

handphone apa yang dia pakai. 

Sebagai seorang mahasiswi Sosiologi-Antropologi, Lestha berpendapat 

bahwa pada dasarnya fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi. 

Namun bila kita menelaah dari muncunya tipe dan model handphone yang memang 

sengaja secara khusus diciptakan untuk kelompok masyarakat tertentu, misalnya 

orang dari kalangan pebisnis, cewek yang dinamis dan sebagainya. Handphone 

memang bisa dibilang diciptakan untuk memenuhi gaya hidup. Sehingga selalu 

berfungsi sebagai alat komunikasi, handphone juga diciptakan untuk gaya hidup. 

Dari uraian wawancara dengan Lestha diatas dapat disimpulkan bahwa 

handphone merupakan alat penting yang akan mempermudah seseorang dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. Lestha sendiri merasa sangat tergantung pada 

handphone yang dimilikinya terbukti selama wawancara handphonenya tidak pernah 

diam. Lestha sudah beberapa kali berganti handphone  supaya bisa mengikuti model 

terbaru yang sedang tren. Dan dia merasa kurang puas dengan handphone yang 

dimilikinya sekarang walaupun fitur-fiturnya sudah tergolong lumayan selalu ada 

keinginan Lestha untuk memiliki handphone model terbaru supaya dia lebih percaya 

diri dalam pergaulan. Selain menggunakan handphonenya untuk mendengarkan 

music lewat MP3, MMs dan membuka internet dengan layanan GPRS. Handphone 

mampu mencerminkan siapa diri kita dalam pergaulan. 

 

INFORMAN 2 

Tyax adalah mahasiswi semester enam jurusan Sosiologi-Antropologi. 

Setelah berhasil membuat janji dengannya akhirnya dia bersedia untuk diwawancarai, 

karena sebelumnya Tyax sempat menolak untuk diwawancarai karena merasa tidak 

percaya diri dengan handphone yang dimilikinya. Tyax berasal dari keluarga dengan 

kategori menengah, kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Sehingga tyax lebih 

banyak dididik oleh kakak-kakaknya yang beroperasi sebagai guru. 
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Tyax berasal dari Purwodadi dan di soslo dia tinggal di sebuah rumah kost 

disamping STSI. Saat ini karena sudah berada pada semester 6, jadwal kuliahnya 

tidak sepadat semester-semester awal dahulu. Sehingga Tyax lebih banyak 

menghabiskan waktunya di kos, biasanya ia kuliah pada siang hari sedangkan pada 

sore hari Tyax mempunyai kerja sampingan memberikan les privat. Karena 

pekerjaannya inilah mengharuskan Tyax untuk rela hanya 1 bulan sekali pulang ke 

Purwodadi untuk mengatasi rasa kangennya pada keluarga biasanya Tyax 

berkomunikasi melalui SMS ataupun telepon. 

Gadis dengan gaya sedikit tomboy ini menegaskan bahwa dia sudah 

mempunyai handphone sejak dia kuliah semester dua. Sebelum mempunyai 

handphone, Tyax merasa agak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan 

keluarganya di Purwodadi. Tyax biasanya memilih untuk menggunakan surat untuk 

berkirim kabar dengan keluarganya ataupun saudara yang rumahnya jauh. Namun 

sejak mempunyai handphone Tyax merasakan berbagai kemudahan terutama dalam 

berkomunikasi. Sehingga dia dapat dengan langsung berbincang-bincang dengan 

keluarganya. Ataupun dia tidak perlu menuggu lama untuk mengetahui kabar anggota 

keluarganya, dibandingkan pada saat dia masih menggunakan surat. 

Tyax menuturkan bahwa saat ini dirinya mempunyai 2 handphone, dengan 

merk yang sama, tapi type yang berbeda (Nokia 3310 dan3315). Tyax sengaja 

menggunakan provider yang berbeda pada kedua handphonenya dengan alasan untuk 

menghemat biaya. Sebab menurut Tyax salah satu provider ia gunakan sama dengan 

provider yang digunakan keluarganya, sehingga murah untuk saling menelepon 

sedangkan provider yang lain untuk SMSan dengan teman.   

Sejak pertama mempunyai handphone sampai dengan sekarang Tyax 

mengakui sudah 4 kali berganti handphone. Dia melakukannya bukan semata-mata 

untuk mengikuti trend handphone model terbaru, tetapi karena kecopetan ataupun 

pernah juga terpaksa dijual untuk biaya kuliah. Pada saat vacuum tanpa handphone, 

Tyax merasa sangat membutuhklan handphone untuk berkomunikasi dengan yang 

lain terutama dengan orang tua dari anak yang diberikan bimbingan les. Keinginan 
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Tyax untuk membeli handphone baru akhirnya terwujud walaupun begitu Tyax 

menyesuaikan keinginannya dengan dana yang dia miliki, sebab keperluan Tyax 

untuk membeli handphone atas dasar kebutuhan untuk telepon dan SMSan. Dia 

menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan handphone yang canggih. Cukuplah bisa 

dipakai telepon dan SMS dengan teman ataupun ornang tua dari murid-murid lesnya. 

Walaupun demikian Tyax mengakui bahwa dia belum sepenuhnya merasa puas 

dengan handphone yang dimilikinya sekarang. Namun, karena Tyax lebih 

mempertimbangkan masalah dana. Tyax cukuplah merasa puas.Tyax juga 

menuturkan bahwa sebenarnya dia juga berkeinginan untuk mempunyai handphone 

canggih dan baru seperti yang diiklankan ditelevisi-televisi. 

Frekuensi pemakaian handphone Tyax pun tergolong cukup rendah. Dalam 

sehari untuk SMS biasanya Tyax lakukan 3-10 kali sedangkan untuk telepon bisa 

dikategorikan masih sangat jarang, kecuali bila memang diperlukan. Dalam satu 

bulan pun Tyax hanya menganggarkan 25 ribu untuk kedua handphonenya dengan 

provider yang berbeda. Dia menjelaskan  dengan jatah anggaran sebesar 25 ribu 

perbulan sedah cukup mampu mengatasi kebutuhan komunikasi dia selama 1 bulan. 

Bagi Tyax handphone bukan merupakan barang yang harus mendapat privasi khusus. 

Oleh karena itu, Tyax mengijinkan teman-teman dan pacarnya membuka 

handphonenya karena menurutnya tidak ada prahasia dalam handphonenya. 

Sebagai seorang mahasiswi Sosiologi-Antropologi. Tyax berasumsi bahwa 

handphone dapat menunjukkan tingkat ekonomi seseorang. Bila seseorang mampu 

mempunyai handphone dengan type baru seperti N70 dan N73 maka dengan 

handphonenya tersebut dapat menunjukkan bahwa dia berasal dari golongan atas. 

Bahkan ada seseorang yang rela membeli handphone dengan type baru supaya orang 

lain mempunyai penilaian lebih terhadap dirinya. Sehingga selain sebagai alat 

komunikasi handphone juga dapat menggambarkan seseorang berasal dari golongan 

mana. 

Dari uraian wawancara dengan Tyax diatas dapat disimpulkan bahwa Tyax 

adalah seorang mahasiswa yang tidak begitu percaya diri dalam pergaulan karena 
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handphone yang dimiliki. Terkadang Tyax merasa minder dan rendah diri ketika 

berkumpul dengan teman-temannya yang mempunyai handphone dengan type 

terbaru. Dalam menentukan handphone yang ingin dibeli, Tyax senantiasa 

menyesuaikan dengan dana yang ada, asalkan handphone tersebut bisa untuk telepon 

dan SMS. Walaupun sebenarnya Tyax ingin mempunyai handphone dengan type 

terbaru. Karena menurut Tyax seseorang dapat digambarkan atau dinilai dari kelas 

mana lewat handphone yang dimiliki. Jadi selain berfungsi sebagai alat komunikasi, 

handphone juga dijadikan tolok ukur dalam meniali seseorang. 

 

INFORMAN 3 

Mex adalah mahasiswa Sosiologi-Antropologi yang saat ini sedang duduk di 

semester 8, saat ini Mex sedang fokus untuk menyelesaikan skripsi dan tidak 

mengambil mata kuliah lagi. Mex tergolong mahasiswa yang rajin dan aktif di 

kampus. Disamping itu Mex terkenal sebagai mahasiswa yang dekat dengan dosen-

dosen. Pada masa awal-awal kuliah mex adalah mahasiswa yang aktif dalam 

mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan, namun sekarang sudah tidak lagi 

karena dia ingin memfokuskan diri untuk memyelesaikan skripsi. Di solo Mex tinggal 

di kos-kosan pamannya. 

Mex menceritakan bahwa dia mempunyai handphone sejak duduk di 

semester 3. Sebelum mempunyai handphone mex merasakan adanya kesulitan ketika 

ingin mengetahui tugas-tugas di kampus. Pada saat dia tidak masuk mex terpaksa 

langsung mendatangi rumah atau kos-kosan temennya untuk menanyakan tugas 

kuliah. Mex sudah berganti handphone sebanyak empat kali ( nokia 2100, nokia 

1100i, Siemens A5 dan SE J220i). Alasan Mex sudah berganti handphone sebanyak 4 

kali bukan atas dasar mengikuti tren saja tetapi lebih pada kebutuhan dan kehilangan. 

Karena sudah merasakan bahwa handphone sangat penting sebagai alat komunikasi 

mex memutuskan untuk membeli handphone lagi. Mex tidak menetapkan kriteria-

kriteria khusus dalam membeli handphone. Kriteria yang dipakai Mex daam memilih 

handphone adalah sesuai dengan dana yang dia miliki dan masih bisa digunakan. 
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Berkaitan dengan handphone yang dimiliki sekarang sebenarnya mex kurang 

merasa puas, padahal sebenarnya Mex termasuk type orang yang tidak 

memperhatikan fitur-fitur yang ada di handphone. Tetapi entah kenapa masih ada 

keinginan untuk membeli handphone yang lebih bagus lagi jika mempunyai cukup 

dana. Menurut Mex, sebenarnya handphone yang dimilikinya sudah termjasuk cukup 

bagus, karena mempunyai fitur-fitur yang cukup lengkap. Namun dari semua fitur 

yang dimiliki, Mex masih enggan untuk mengaktifkan fitur GPRS, karena dia merasa 

belum perlu untuk saat ini. 

Frekuensi pemakaian handphone Mex untuk telepon atau SMS relative 

rendah. Dalam sehari hanya digunkan untuk SMS kurang dari 5-10 kali sedangkan 

untuk telepon bisa dibilang sangat jarang sekali. Dalam sebulan pun, Mex hanya 

menganggarkan 30 ribu untuk handphonenya. Bagi mex, handphone merupakan alat 

yang sangat penting sebagai penunjang aktifitas terutama dengan teman dan dosen. 

Sampai saat ini, handphone belum menjadi barang yang sifatnya privasi bagi mex. 

Menurut anak pertama dari 2 bersaudara ini, handphone sepertinya sudah 

menjamur dalam masyarakat kita sekarang. Hampir semua orang sudah mempunyai 

atau pernah mempunyai handphone. Namun fungsi handphone sepertinya sudah 

beralih dari sebagai alat komunikasi menjadi alat pemenuhan gaya hidup seperti 

fashion, gaya potong rambut, model sepeda motor dan sebagainya. Menurutnya juga 

secara umum handphone bisa digunakan sebagai alat untuk menilai seseorang karena 

sekarang ini ada kecenderungan orang menilai orang lain lewat handphone yang 

dimiliki kedalam kelas-kelas. Sehingga handphone seakan-akan bisa dan mampu 

untuk mencitrakan seseorang. 

 

INFORMAN 4 

An adalah mahasiswi Sosiologi-Antropologi yang berasal dari Wonogiri. 

Kegiatan An sekarang ini di kampus hanya terbatas ke perpustakaan saja karena 

sekarang ini dia sedang menyusun skripsi dan sudah tidak aktif kuliah lagi. Di solo, 

An tinggal disebuah rumah kost. Gadis yang merupakn anak kedua dari 3 bersaudara 
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ini menuturkan bahwa biasanya lewat telepon ataupun SMS sehingga An 

menggunakan fasilitas handphone. 

An menuturkan bahwa dia sudah mempunyai handphone sejak kelas 1 SMA. 

Sekarang ini An mempunyai 2 handphone dengan merk yang sama namun type yang 

berbeda yaitu Nokia 6070 dan 1112. Untuk kedua handphonenya tersebut An 

menggunakan provider yang berbeda. Satu provider digunakan untuk berhubungan 

dengan teman dan pacar, sedang satu provider lainnya digunakan untuk 

berkomunikasi dengan dosen. An memunyai 2 handphone dengan alasan untuk lebih 

mempermudah komunikasinya dengan banyak orang. Apalagi mengingat pacar An 

yang sekarang ini sedang bekerja di Kalimantan, menurutnya handphone sangat 

membantu sekali dalam menjaga komunikasi dengan sang pacar. An tidak bisa 

membayangkan bagaimana jika tidak ada handphone untuk pacaran “long distance” 

sepeti dia. Sebelum mempunyai handphone An menuturkan bahwa surat merupakan 

satu-satunya alat komunikasi yang dia gunakan untuk menjaga hubungan dengan 

teman ataupun pacar. Namun, An merasa surat mempunyai banyak keterbatasan dan 

kelemahan, biaya yang harus dikeluarkan melalui surat jauh lebih mahal, 

dibandingkan bila dia mengirimkan pesan melalui SMS. Disamping itu resiko 

gagalnya pesan yang kita kirimkan jauh lebih besar, kita juga harus menunggu lama 

untuk menerima pesan dari orang yang kita kirimi. Berbeda jika kita mengirimkan 

pesan melaliu SMS. Kita bisa menerima balasan langsung dari orang yang kita kirimi, 

bahkan kita bisa tanya jawab langsung dengan orang yang kita kirimi sehingga tidak 

perlu menunggu lama-lama. 

Sejak pertama kali mempunyai handphone hingga sekarang, An mengaku 

sudah berganti handphone sebanyak 5 kali. An juga sudah mencoba beberapa merk 

handphone, namum dia merasa lebih puas dengan salah satu merk handphone saja, 

karena harganya yang masih standard antara harga jual dan harga beli, peminat yang 

banyak, banyak model yang bagus dan beragam sesuai dengan harganya. Biasanya 

An berganti handphone dengan alasan karena rusak atau karena menginginkan 

handphone yang lebih bagus. Atau bahkan didasari dengan keinginan untuk memiliki 
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handphone baru setelah melihat handphone teman yang lebih bagus. Iklan-iklan di 

televisi ataupun media massa lainnya tidak mempengaruhi atau memotivasi An untuk 

memutuskan berganti handphone, An malahan lebih gampang terpengaruh teman 

untuk memutuskan berganti handphone. Lebih lanjut menurut An, dalam memilih 

handphone dia mempunyai kriteria khusus yaitu minimal fitur yang dimiliki 

handphone tersebut ada kameranya sehingga bisa digunakan untuk menyimpan foto. 

An berpendapat handphone dapat menjadi simbol dalam pergaulan. 

Handphone mampu mempertegas keberadaan kita dalam satu komunitas. Misalnya 

jika kita mempunyai handphone dengan type dan model terbaru, kita tidak akan segan 

mengeluarkannya dikerumunan orang. Disamping itu, kita akan lebih merasa percaya 

diri dalam begaul dan akan merasa diterima dalam suatu komunitas. An sendiri 

sebenarnya kurang merasa puas dengan handphone yang dia punya sekarang, karena 

ia merasa teman-temannya sebagian besar sudah mempunyai handphone dengan 

model dan tipe terbaru. Sehingga An merasa tidak selevel dengan mereka. 

Sebenarnya ada keinginan dalam diri An untuk memiliki handphone dengan model 

dan tipe terbaru. 

Secara spesifik sebagai seorang cewek, An biasanya akan memilih 

handphone yang praktis, simple, dan stylish serta dengan warna yang lembut, 

sedangkan dengan fitur-fiturnya. An menginginkan handphone dengan fitur yang 

canggih sehingga selain digunakan sebagai alat komunikasi juga bisa digunakan 

sebagai hiburan.   

Frekuensi pemakaian handphone An sangat beragam, tergantung dengan 

kebutuhannya. Dalam sebulan bahkan An bisa menganggarkan dana yang cukup 

besar untuk keperluan kedua handphonenya. Dari tingginya anggaran An tersebut 

bisa dikategorikan, An tidak bisa lepas dari handphonenya dalam aktivitas 

kesehariannya. Bahkan An mengibaratkan handphonenya merupakan “separuh 

nyawa” baginya. Disamping itu, handphone merupakan barang yang sifaynya sangat 

privasi sehingga An sangat berhati-hati dalam meminjamkannnya kepada orang lain. 
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Menurut An, dalam menilai seseorang juga bisa dilihat dari handphone yang 

dimiliki. Jika seseorang mempunyai handphone yang canggih dan bagus berarti 

berasal dari keluarga kaya karena mempunyai kemampuan untuk membeli handphone 

yang bagus dan mengikuti tren. Sehingga dengan memiliki handphone seseorang bisa 

dimasukkan dalam kelas-kelas. Disamping itu, handphone juga akan mempermudah 

kita dalam pergaulan, terlebih bagi mahasiswa, akan lebih pecaya diri dan merasa 

diterima teman-temannya serta akan merasa bangga. 

Keinginan untuk memiliki sebuah handphone merupakan suatu gaya hidup 

bisa dibilang selalu mengikuti tren. Salah satu produsen handphone ternama 

senantiasa berusaha untuk mengeluarkan produk terbaru tiap bulannya. Produk yang 

dikeluarkan biasanya disesuaikan dengan tren yang sedang berkembang di pasar, 

sehingga keinginan seseorang untuk memiliki handphone dengan tipe terbaru 

merupakan gaya hidup. 

Sebagai mahasiswa Sosiologi-Antropologi, An berpendapat bahwa 

handphone bukan hanya merupakan alat komunikasi yang berfungsi untuk telepon 

dan SMS saja, tetapi juga merupakan gaya hidup. Dimana handphone juga dapat 

dijadikan tolok ukur dalam menilai seseorang, juga merupakan alat yang mampu 

membanggakan diri kita dan menunjukkan siapa diri kita, sehingga handphone bukan 

hanya merupakan alat komunikasi semata tetapi juga dapat mencerminkan gaya hidup 

seseorang. 

  

INFORMAN 5 

Dv merupak mahasiswa Sosiologi-Antropologi yang berasal dari Magelang. 

Saat ini Dv sedang menyelesaikan skripsi sehingga sudah tidak terlalu banyak 

kegiatan dikampus. Dv berasal dari keluarga dengan tingkat ekomomi yang cukup 

baik. Dv gemar sekali berpetualang di dunia maya menggunakan handphone yang 

dimilikinya sekarang. Berkaitan dengan makna handphone bagi mahasiswa 

Sosiologi-Antropologi, Dv akan memberikan beberapa asumsi sebagai berikut. 
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Handphone merupakan barang yang cukup akrab dengan hidup Dv Karena 

sebagian besar aktivitas kesehariannya tidak bisa dia lepaskan dari handphone. 

Sekarang ini Dv mempunyai 2 handphone denga type dan merk yang berbeda, nokia 

N70 danSE K300i. Dv sendiri tidak pernah merasa terbebani dengan handphone-

handphone yang dimilikinya tersebut. Handphone yang dimiliki Dv dapat 

dikategorikan handphone yang canggih dan baru. Didalamnya terdiri dari fitur-fitur 

yang beragam seperti kamer, music player, GPRS dan 3G. Dari semua fitur yang ada. 

Dv mengaku hampir semuanya pernah dia coba. Namun untuk fasilitas 3G, masih 

jarang Dv gunakan karena tidak semua teman Dv mempunyai fasilitas ini. Sehingga 

pemakaiannya pun masih sangat terbatas, paling hanya Dv gunakan untuk nonton 

televisi saja. Dv lebih sering menggunakan fasilitas musiv player dan GPRS untuk 

“ngenet” atau sekedar membuka friendster. 

Gaadis berkulit sawo matang ini mengungkapkan bahwa alasannya memilih 

handphone yang dikategorikan canggih ini hanya semata-mata untuk mengikuti tren 

atau gaya saja karena hampir setiap bulan muncul handphone dengan tipe terbaru. 

Jadi Dv merasa lega dapat mengikuti tren walaupun sebenarnya masih ada keinginan 

dalam diri DV untuk senantiasa mengikuti tren handphone yang muncul. Sampai 

sekarang Dv sudah berganti handphone sebanyak 3 kali. Dia melakukannya untuk 

memenuhi keinginannya memiliki handphone yang sedang ngetren 

Dv mengakui bahwa sebenarnya dia belum merasa puas dengan handphone 

yang dimilikinya sekarang ini walaupun handphonenya sudah tergolong canggih. Hal 

yang paling mempengaruhi Dv untuk memutuskan berganti handphone adalah iklan 

di televisi ataupun media massa lainnya. Walaupun demikian Dv merasa bangga 

karena sudah mempunyai handphone yang tergolong canggih, dan belum semua 

teman memilikinya. 

Frekuensi pemakaian handphone Dv termasuk tinggi, dalam sehari Dv bisa 

SMS sampai 35 kali bahkan dalam sebulan anggaran uantuk handphonenya bisa 

sampai 150 ribu. Sehingga bisa dikatakan bahwa handphone sudah menjadi bagian 

dari hidup Dv dan bahkan tidak bisa dilepaskan dari hidup Dv. Dia mengungkapkan 
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hidupnya akan terasa hampa tanpa adanya handphone. Sedang sebagai seorang 

mahasiswa, Dv tidak pernah memberikan anggaran khusus untuk membeli buku, 

bahkan bisa dibilang Dv sangat jarang membeli buku untuk keperluan kuliahnya. 

Handphone merupakan barang yang sifatnya sangat privasi bagi Dv, bahkan dia akan 

merasa sedikit keberatan ketika ada teman yang meminjam handphonenya. 

Menurut Dv, dewasa ini kepemilikan handphone bisa dikatakan sebagai 

gaya hidup. Banyak orang yang lebih mengedepankan fitur-fitur tambahan dari 

sebuah handphone seperti game, music player dan sebagainya daripada fungsi 

handphone yang utama yaitu sebagai alat komunikasi yang akan mempermudah 

hubungan kita dengan orang lain. Bahkan ada saja orng yang memiliki handphone 

canggih hanya untuk gengsi atau prestise semata, padahal fitur-fitur tambahan 

tersebut tidak atau belum digunakan. 

Sebagai seorang mahasiswa Sosiologi-Antropologi Dv memandang 

kecenderungan orang dalam memilih suatu handphone didasarkan atas keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan batin yaitu kepuasan dan kebutuhan akan hiburan yang 

bisa didapat dari fitur-fitur yang ada, bukan atas dasar pemenuhan kebutuhan akan 

komunikasi. 

 

INFORMAN 6 

Rihan adalah mahasiswa Sosiologi-Antropologi yang saat ini sedang duduk 

di semester 6. Dia tergolong mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan 

terbukti dari keikutsertaannya sebagai pengurus HMP (Himpunan Mahasiswa 

Program). Disamping itu, Rihan termasuk pribadi yang mempunyai banyak teman 

dan relasi karena karakternya yang ramah dan bersahabat. Berkaitan dengan makna 

handphone bagi anak muda, Rihan bersedia memberikan sekelumat pendapatnya 

yang akan dipaparkan berikut.   

Setelah berhasil membuat janji wawancara, peneliti mulai mewawancarai 

Rihan. Handphone merupakan barang yang sudah dibilang sangat akrab bagi 
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kehidupan Rihan sejak dia duduk di bangku 3 SMA. Keakraban tersebut ditambah 

lagi karena sekarang Rihan membuka usaha dalam bidang ini, yaitu berjualan pulsa. 

Sebelum mempunyai handphone Rihan menuturkan bahwa untuk 

mempermudah komunikasi dengan teman biasanya dia menggunakan jasa wartel 

yang ada di daerahnya di Boyolali. Namun, karena jumlahnya juga terbatas terkadang 

Rihan merasa sangat kesulitan untuk berhubungan dengan temannya. Sehingga 

kehadiran handphone sangat membantu Rihan dalam mempermudah berkomunikasi 

dengan teman, saudara atau yang lainnya, apalagi mengingat mobilitas Rihan yang 

cukup tinggi sebagai seorang mahasiswa. Handphone merupakan alat komunikasi 

yang tepat yang menunjang aktivitas Rihan secara keseluruhan. 

Rihan termasuk tipe orang yang jarang berganti handphone. Jika bukan 

karena atas dasar rusak Rihan enggan untuk menganti handphonenya. Saat ini Rihan 

mempunyai handphone nokia N70, handphone yang tergolong mempunyai fitur-fitur 

yang cukup canggih. Sebenarnya Riahan tidak mempunyai kriteria khusus dalam 

memilih handphone. Semuanya disesuaikan dengan dana yang tersedia. Bagi Rihan 

asalkan bisa digunakan nelpon atau SMS saja sudah cukup. Namun, ketika akan 

membeli handphone N70 ini Rihan mempunyai dana cukup. Jadi sekalian saja Rihan 

membeli handphone yang menurut teman-teman sudah merupakan handphone yang 

harganya relative mahal. Rihan merasa sudah cukup puas dengan handphone yang 

dimilikinya sekarang sebab bisa dikatakan sudah cukup dalam mengikuti tren 

handphone sekarang ini. Tipenya bisa dibilang baru, fitur-fiturnya bisa dibilang 

cukup lengkap. Dari semua fasilitas yang dimiliki handphone Rihan belum semuanya 

dia gunakan. Hanya beberapa yang sering dia gunakan seperti kamera, music player, 

dan game. Sedangkan fitur andalan seperti GPRS dan 3G jarang dia gunakan. 

Frekuensi pemakaian handphone Rihan untuk telepon ataupun SMS bisa 

dikatakan rendah. Dalam sehari paling digunakan untuk 5 kali SMS, sedang untuk 

menelepon jarang dia gunakan. Dalam satu bulan pun anggaran untuk membeli pulsa 

bisa dibilang rendah. Bagi Rihan handphone merupakan alat komunikasi dengan 

relasi, sebab Rihan mempunyai banyak relasi dalam pekerjaan dan kuliah. Selain itu 
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handphone juga merupakan barang yang sifatnya privasi, karena Rihan juga 

menggunakan handphonenya untuk momen-momen penting. Sehingga, Rihan selalu 

waspada mana kala ada orang yang meminjam handphone. 

Menurut Rihan, handphone bisa digunakan untuk menilai seseorang 

terutama kepribadian si empunya handphone. Selain itu, menurutnya memiliki 

handphone sudah menjadi salah satu tren gaya hidup sebagai seorang mahasiswa  

Sosiologi-Antropologi, Rihan memandang bahwa fungsi utama dari handphone 

adalah sebagai alat komunikasi yang mempermudah relasi kita dengan orang lain. 

Namun, disamping itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan siapa 

diri kita kepada orang lain.  
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REDUKSI DATA 

 

INFORMAN 1 

 

Saat ini Lestha memiliki 3 buah handphone yaitu 2 handphone GSM (nokia 

N7610 dan 3310) dan sebuah HP CDMA (Samsung) Lestha lebih sering 

menggunakan N7610-nya karena fitur-fiturnya yang lengkap seperti MP3, ada 

kameranya, Dalam satu bulan biasanya Lestha dapat menghabiskan 200 ribu untuk 

pulsa bagi ketiga handphonenya. Frekuensi penggunaan handphone Lestha pun cukup 

tergolong tinggi dalam sehari lestha bisa SMSan sampai 20 kali dan telepon 3 kali 

selama kurang lebih 30 menit. Lestha lebih sering menggunakan handphonenya 

untuk berhubungan dengan keluarga, teman dan pacarnya. 

Walaupun kadang penilaian yang seperti ini biasanya hanya bersifat dangkal 

saja. Handphone merupakan alat penting yang akan mempermudah seseorang dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. Lestha sendiri merasa sangat tergantung pada 

handphone yang dimilikinya terbukti selama wawancara handphonenya tidak pernah 

diam. Lestha sudah beberapa kali berganti handphone  supaya bisa mengikuti model 

terbaru yang sedang tren. Dan dia merasa kurang puas dengan handphone yang 

dimilikinya sekarang walaupun fitur-fiturnya sudah tergolong lumayan selalu ada 
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keinginan Lestha untuk memiliki handphone model terbaru supaya dia lebih percaya 

diri dalam pergaulan. Selain menggunakan handphonenya untuk mendengarkan 

music lewat MP3, MMS dan membuka internet dengan layanan GPRS. Handphone 

mampu mencerminkan siapa diri kita dalam pergaulan. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAN 2 

 

Tyax sudah mempunyai handphone sejak dia kuliah semester dua. Sebelum 

mempunyai handphone, Tyax merasa agak mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan keluarganya di Purwodadi. Namun sejak mempunyai 

handphone Tyax merasakan berbagai kemudahan terutama dalam berkomunikasi. 

Tyax adalah seorang mahasiswa yang tidak begitu percaya diri dalam pergaulan 

karena handphone yang dimiliki. Sejak pertama mempunyai handphone sampai 

dengan sekarang Tyax mengakui sudah 4 kali berganti handphone. Dia 

melakukannya bukan semata-mata untuk mengikuti trend handphone model terbaru, 

tetapi karena kecopetan ataupun pernah juga terpaksa dijual untuk biaya kuliah. 

Terkadang Tyax merasa minder dan rendah diri ketika berkumpul dengan 

teman-temannya yang mempunyai handphone dengan type terbaru. Dalam 

menentukan handphone yang ingin dibeli, Tyax senantiasa menyesuaikan dengan 

dana yang ada, asalkan handphone tersebut bisa untuk telepon dan SMS. Walaupun 

sebenarnya Tyax ingin mempunyai handphone dengan type terbaru. Karena menurut 

Tyax seseorang dapat digambarkan atau dinilai dari kelas mana lewat handphone 
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yang dimiliki. Jadi selain berfungsi sebagai alat komunikasi, handphone juga 

dijadikan tolok ukur dalam menilai seseorang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAN 3 

 

Mex menceritakan bahwa dia mempunyai handphone sejak duduk di 

semester 3. Sebelum mempunyai handphone mex merasakan adanya kesulitan ketika 

ingin mengetahui tugas-tugas di kampus. Mex sudah berganti handphone sebanyak 

empat kali ( nokia 2100, nokia 1100i, Siemens A5 dan SE J220i). Alasan Mex sudah 

berganti handphone sebanyak 4 kali bukan atas dasar mengikuti tren saja tetapi lebih 

pada kebutuhan dan kehilangan. Karena sudah merasakan bahwa handphone sangat 

penting sebagai alat komunikasi.  

Berkaitan dengan handphone yang dimiliki sekarang sebenarnya mex kurang 

merasa puas, padahal sebenarnya Mex termasuk type orang yang tidak 

memperhatikan fitur-fitur yang ada di handphone. Tetapi entah kenapa masih ada 

keinginan untuk membeli handphone yang lebih bagus lagi jika mempunyai cukup 

dana. Menurut Mex, sebenarnya handphone yang dimilikinya sudah termjasuk cukup 

bagus, karena mempunyai fitur-fitur yang cukup lengkap. Namun dari semua fitur 

yang dimiliki, Mex masih enggan untuk mengaktifkan fitur GPRS, karena dia merasa 
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belum perlu untuk saat ini. Menurutnya fungsi handphone sepertinya sudah beralih 

dari sebagai alat komunikasi menjadi alat pemenuhan gaya hidup seperti fashion, 

gaya potong rambut, model sepeda motor dan sebagainya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAN 4 

 

An mempunyai 2 handphone dengan merk yang sama namun type yang 

berbeda yaitu Nokia 6070 dan 1112. An memunyai 2 handphone dengan alasan untuk 

lebih mempermudah komunikasinya dengan banyak orang. Apalagi mengingat pacar 

An yang sekarang ini sedang bekerja di Kalimantan, menurutnya handphone sangat 

membantu sekali dalam menjaga komunikasi dengan sang pacar. 

Sejak pertama kali mempunyai handphone hingga sekarang, An mengaku 

sudah berganti handphone sebanyak 5 kali. An juga sudah mencoba beberapa merk 

handphone, namum dia merasa lebih puas dengan salah satu merk handphone saja, 

karena harganya yang masih standard antara harga jual dan harga beli, peminat yang 

banyak, banyak model yang bagus dan beragam sesuai dengan harganya. Biasanya 

An berganti handphone dengan alasan karena rusak atau karena menginginkan 

handphone yang lebih bagus. Atau bahkan didasari dengan keinginan untuk memiliki 

handphone baru setelah melihat handphone teman yang lebih bagus. Iklan-iklan di 
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televisi ataupun media massa lainnya tidak mempengaruhi atau memotivasi An untuk 

memutuskan berganti handphone, An malahan lebih gampang terpengaruh teman 

untuk memutuskan berganti handphone 

Secara spesifik sebagai seorang cewek, An biasanya akan memilih 

handphone yang praktis, simple, dan stylish serta dengan warna yang lembut, 

sedangkan dengan fitur-fiturnya. An menginginkan handphone dengan fitur yang 

canggih sehingga selain digunakan sebagai alat komunikasi juga bisa digunakan 

sebagai hiburan.  Menurut An, dalam menilai seseorang juga bisa dilihat dari 

handphone yang dimiliki. Jika seseorang mempunyai handphone yang canggih dan 

bagus berarti berasal dari keluarga kaya karena mempunyai kemampuan untuk 

membeli handphone yang bagus dan mengikuti tren. 

 

 

 

 

INFORMAN 5 

 

Handphone merupakan barang yang cukup akrab dengan hidup Dv Karena 

sebagian besar aktivitas kesehariannya tidak bisa dia lepaskan dari handphone. 

Sekarang ini Dv mempunyai 2 handphone denga type dan merk yang berbeda, nokia 

N70 danSE K300i. Dv gemar sekali berpetualang di dunia maya menggunakan 

handphone yang dimilikinya sekarang. Handphone yang dimiliki Dv dapat 

dikategorikan handphone yang canggih dan baru. Didalamnya terdiri dari fitur-fitur 

yang beragam seperti kamer, music player, GPRS dan 3G. Dari semua fitur yang ada. 

Dv mengaku hampir semuanya pernah dia coba. Namun untuk fasilitas 3G, masih 

jarang Dv gunakan karena tidak semua teman. 

Alasannya memilih handphone yang dikategorikan canggih ini hanya 

semata-mata untuk mengikuti tren atau gaya saja karena hampir setiap bulan muncul 

handphone dengan tipe terbaru. Jadi Dv merasa lega dapat mengikuti tren walaupun 
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sebenarnya masih ada keinginan dalam diri DV untuk senantiasa mengikuti tren 

handphone yang muncul. Sampai sekarang Dv sudah berganti handphone sebanyak 3 

kali. Dia melakukannya untuk memenuhi keinginannya memiliki handphone yang 

sedang ngetren. Hal yang paling mempengaruhi Dv untuk memutuskan berganti 

handphone adalah iklan di televisi ataupun media massa lainnya. Walaupun demikian 

Dv merasa bangga karena sudah mempunyai handphone yang tergolong canggih, dan 

belum semua teman memilikinya. 

Dv memandang kecenderungan orang dalam memilih suatu handphone 

didasarkan atas keinginan untuk memenuhi kebutuhan batin yaitu kepuasan dan 

kebutuhan akan hiburan yang bisa didapat dari fitur-fitur yang ada, bukan atas dasar 

pemenuhan kebutuhan akan komunikasi. 

 

 

 

 

 

INFORMAN 6 

 

Rihan termasuk tipe orang yang jarang berganti handphone. Jika bukan 

karena atas dasar rusak Rihan enggan untuk menganti handphonenya. Saat ini Rihan 

mempunyai handphone nokia N70, handphone yang tergolong mempunyai fitur-fitur 

yang cukup canggih. Sebenarnya Riahan tidak mempunyai kriteria khusus dalam 

memilih handphone. Semuanya disesuaikan dengan dana yang tersedia. Rihan merasa 

sudah cukup puas dengan handphone yang dimilikinya sekarang sebab bisa dikatakan 

sudah cukup dalam mengikuti tren handphone sekarang ini. Tipenya bisa dibilang 

baru, fitur-fiturnya bisa dibilang cukup lengkap. Dari semua fasilitas yang dimiliki 

handphone Rihan belum semuanya dia gunakan. Hanya beberapa yang sering dia 

gunakan seperti kamera, music player, dan game. Sedangkan fitur andalan seperti 

GPRS dan 3G jarang dia gunakan. Bagi Rihan handphone merupakan alat 
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komunikasi dengan relasi, sebab Rihan mempunyai banyak relasi dalam pekerjaan 

dan kuliah. 
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Gambar 1. 2. 3. Mahasiswa sedang berkumpul bersama sambil memanfaatkan 

handphone 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Salah seorang mahasiswi sedang memanfaatkan handphone untuk sarana 

komunikasi 

 

 

 

Gambar 5. Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang informan 
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