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STUDI TENTANG PENGGUNAAN INTERNET OLEH PELAJAR
(Studi Pada Penggunaan Internet Oleh Pelajar SMP N 1 Samarinda)
Riska1, Harihanto2, Agustin Nurmanina3

ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah pertama, untuk mengetahui
apakah mengakses internet merupakan suatu kebutuhan bagi
pelajar SMP N 1 Samarinda, kedua, untuk mengetahui keperluan
pelajar SMP N 1 dalam mengakses internet, ketiga untuk
mengetahui waktu-waktu yang sering digunakan oleh pelajar SMP
N 1 Samarinda dalam mengakses interner setiap hari dan untuk
mengetahui pendapat dari para guru SMP N 1 Samarinda mengenai
penggunan dan manfaat internet pada para pelajar SMP N 1
Samarinda.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dalam menganalisis data yang diperoleh dilapangan. Digunakan
teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer yang bertumpu
pada tiga premis yaitu: premis yang pertama, manusia bertindak
terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu
itu bagi mereka. Kedua, makna tersebut berasal dari interaksi sosial
seseorang dengan orang lain. Ketiga, makna-makna tersebut
disempurnakan disaat proses interaksi sosial.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelajar SMP
N 1 Samarinda sering mengakses internet pada saat setelah pulang
sekolah dan menghabiskan waktu dengan hanya bermain internet.
Informan perempuan lebih dominan mengakses internet setiap hari
dengan waktu sekitar 2 - 3 jam dalam sehari, sedangkan informan
laki-laki cenderung jarang mengakses internet dengan waktu 1 jam.
Mereka tidak terlepas dari situs jejaring sosial okeb(fac dan t)eriw
dan
permainan, walaupun beberapa dari mereka memanfaatkan internet
sebagai sumber informasi, kebutuhan pelajar SMP N 1 Samarinda
terhadap internet sangat penting karena dengan internet dapat menambah
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wawasan mereka mengenai pengetahuan dan informasi serta menjadi
salah satu hiburan untuk mereka. Akan tetapi, kemahiran mereka dalam
menggunakan internet tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar
disekolah.
cKati:un

pelajtnrdi

PENDAHULUAN
Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan
yang menggunakan standar tnerI ocltPr teSui
(TCP/IP) untuk melayani
miliaran pengguna di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang
terdiri dari jutaan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan jaringan pemerintah,
dari lokal untuk lingkup global, yang dihubungkan oleh sebuah array yang luas
dari teknologi jaringan elektronik dan optik. Internet membawa berbagai
macam sumber informasi dan layanan, seperti antar-ledink xterhyp
dokumen
dari ldorW ideW ebW
(WWW) dan infrastruktur untuk mendukung surat
elektronik.
Internet telah diramalkan bahwa di masa depan, jaringan akan menjadi
bentuk terpenting dari transmisi media. Pengembangan jaringan telah dimulai
sejak 1960-an. Saat ini media terpenting dan memilik jaringan paling luas
adalah internet, yang menghubungkan computer-komputer pribadi yang paling
sederhana hingga computer-komputer super yang paling canggih inilah
struktur jaringan komputer yang saling berhubungan. Layanan yang diberikan
internet saat ini sangat beragam dan terus di inovasi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi
kesegala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga
hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan kedalam
jaringan±
jaringan internet (Bungin, 2003:48).
Internet diperkirakan mempunyai lebih dari 100 juta pengguna pada
Januari 1997. Pada akhir tahun 2000, diperkirakan terdapat lebih dari 418 juta
pengguna yang terus naik menjadi 945 juta pengguna pada akhir tahun 2004
(Pendit, 2005: 104). Berdasarkan sebuah situs yang bernama tIner ldorW
Stas
, diketahui bahwa jumlah pengguna internet di dunia hingga bulan Maret
2008 mencapai angka 1.407.724.920. Hal ini mengindikasikan bahwa
kehadiran internet sebagai media informasi dan komunikasi semakin diterima
dan dibutuhkan oleh masyarakat dunia.
Tak terkecuali di Indonesia, pentingnya penggunaan internet juga makin
disadari oleh masyarakatnya dari berbagai kalangan. Terbukti dari data statistik
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai jumlah
pengguna internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan yang cukup
signifikan, mulai dari 512.000 pada tahun 1998 menjadi 4.500.000 pada tahun
2002. Bahkan sampai pada akhir tahun 2007, jumlah pengguna internet di
Indonesia mencapai angka 25.000.000.
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Demikian juga bagi SMPN 1 Samarinda, fiw
yang disediakan sekolah
dapat mempermudah para siswa untuk mengakses internet. SMPN 1
Samarinda juga memiliki website yang dapat diakses oleh para siswa untuk
mengetahui perkembangan informasi dari SMPN 1 Samarinda. Apabila
sekolah memiliki situs di internet atau bisa disebut dengan website. Maka
sekolah tersebut juga tergabung dan ikut bersaing dalam pasar global,
khususnya pada pelajar SMP 1 Negeri Samarinda yang merupakan sekolah
menengah pertama favorit yang ada di Kota Samarinda. Hal tersebut
dibuktikan dengan penggunaan teknologi yang canggih dan ter up - date
, selain
itu program TIK juga terdapat di SMPN 1 tersebut. Oleh karena itu penulis
ingin mengetahui bagaimana para pelajar SMPN 1 Samarinda memaknai
internet dan untuk kepentingan apa saja mereka menggunakan internet.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Interaksionis Simbolik Herbert Blumer
Menurut Blummer tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa
³NHNXDWDQOXDU³
(seperti yang di maksudkan oleh kaum fungsionalis struktural)
WLGDN SXOD GL VHEDENDQ
DP³ VHSHUWL
ROHK ³NHNXDWDQ
\DQJ GLQ
kaum reduksionis-psikologi). Individu bukan dikelilingi oleh lingkungan
objek-objek potensial yang mempermainkannya dan membentuk perilakunya.
Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang
menyatukan objek-objek yang di ketahuinya melalui apa yang disebut
Blummer (Poloma,1992 : 263) sebagai proses fels - ation.dc fSel
- n tio c a d
DGDODK³SURVHVNRPXQLNDVL\DQJVHGDQJ
sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak
EHUGDVDUNDQ PDNQD
elsf - tioncad
LWX
ini terjadi
´dalam
3URVHV
konteks
VRVLDO GL PDQD LQGLYLGX PHQFRED
-tindakan orang ³PHQJD
lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu.
Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian. Tindakantindakan mana saling diselaraskan dan menjadi apa yang disebut kaum
fungsionalis sebagai struktur sosial. Blummer (Poloma, 1992 : 264) lebih
senang menyebut fenomena ini sebagai tindakan bersama atau
³SHQJRUJDQLVDVLDQ ±
VHFDUD
tindakan yang berbeda
VRVLDO
dari
WLQGD
SDUWLVLSDQ\DQJEHUEHGDSXOD³VHWLDSWL
dan masing±
masing saling berkaitan dengan tindakan±tindakan prosesual dari
orang lain. Bagi Blummer keistimewaan pendekatan kaum interaksionis
simbolik ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing±
masing tindakan mereka dan bukan hanya saling berkreasi kepada setiap
tindakan itu menurut mode stimulus respon. Seseorang tidak langsung
memberi respon pada tindakan orang lain, tetapi di dasari oleh pengertian yang
diberikan kepada tindakan tersebut. Blummer (Poloma,1992:266) menyatakan,
³GHQJDQ GHPLNLDQ LQWHUDNVLRQLV VLPEROLN
93

reJnaoul

Satrosi

- osSlgi

, oumVle ,1 Nomr

4 , 02:13

73

- 49

simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang
lain. Blummer (Poloma, 1992:266) tidak mendesakkan prioritas dominasi
kelompok atau struktur, tetapi melihat tindakan kelompok sebagai kumpulan
GDULWLQGDNDQLQGLYLGX³0DV\DUDNDWKDU
kan
orang, dan kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan-WLQGDNDQRUDQJLW

Interaksionis simbolik yang diketengahkan Blummer (Poloma, 1992:267)
PHQJDQGXQJVHMXPODK³
otr ageism
³DWDXLGH
±
ide dasar sebagai berikut:
1. Masyarakat terdiri dari manusia yang bertinteraksi. Kegiatan tersebut
saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang
dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan
dengan kegiatan manusia lain.
3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih
merupakan produk interaksionis simbolik. Objek-objek dapat di
klasifikasikan dalam tiga kategori yang luas: Objek fisik, objek sosial
GDQREMHNDEVWUDN%OXPPHUPHPEDWDVL
yang beUNDLWDQ GHQJDQQ\D´ GXQLD REMH
GLWUDQVIRUPLUGDQGLNHVDPSLQJNDQ´OH
4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat
dirinya sebagai objek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh
manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia terdiri dari pertimbangan
atas berbagai hal yang diketahuinya dan melakukan serangkaian
kelakuan atas dasar begaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Halhal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti
keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia, untuk

04

Tinjauan Tentang Perilaku Konsumtif Remaja Pengunjung Mall SCP (Wahyudi)

suatu individu yang termasuk didalamnya sebagai suatun landasan untuk
perilakunya. Didalam suatu kelompok referansi terbentuk konformitas yang
biasanya dipandang sebagai suatu tindakan dimana individu mengikuti
keinginan kelompoknya dan tidak berfikir ataupun bertindak sebagai dirinya
sendiri.
aRemj
Masa remaja merupakan periode peralihan antara masa kanak-kanak
dan dewasa. Pada masa ini remaja di antaranya mulai mencari identitas diri,
sehingga seseorang yang sedang berada dalam masa remaja akan sangat
mudah terpengaruh oleh berbagai hal di sekelilingnya, baik itu yang positif
maupun yang negatif. Hal itu cenderung terjadi karena kondisi emosi remaja
yang tidak stabil dan cenderung sensitif terhadap semua hal yang berkaitan
dengan pribadinya dan permasalahan permasalahan dirinya. Seiring dengan
perubahan tersebut, pada usia remaja terbentuk pola konsumsi yang dapat
berkembang menjadi pola konsumtif.
Piaget (Hurlock, 1991), yang mengatakan bahwa secara psikologis,
remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam
masyarakat dewasa, di suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya
berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau
paling tidak sejajar. Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas.
Mereka sudah tidak tergolong anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima
secara penuh untuk masuk ke golongn orang dewasa. Remaja berada dia
antara anak anak dan orang dewasa. Oleh karena itu remaja, seringkali
GLNHQDO GHQJDQ IDVH ‡PHQFDUL MDWL GLUL· DWDX IDVH ‡WRSDQ GDQ ED
masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi
fisik maupun psikisnya.
nisfekoD
psioneal
Suatu hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian adalah
memberikan batasan yang akan dihimpun dilapangan. Hal ini dilakukan untuk
menghindari pengertian yang berbeda-beda, sehingga memberikan gambaran
yang tepat mengenai masalah yang diteliti.
Berdasarkan pendapat diatas, maka untuk menjaga agar tidak terjadi salah
penafsiran dalam penulisan ini, perlu memberikan suatu penjelasan mengenai
istilah istilah yang terdapat pada judul penulisan ini, yaitu :
1. Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang tidak lagi
berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, kecenderungan
matrealistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda mewah
30
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dan berlebihan dan penggunaaan segala hal yang dianggap paling
mahal dan didorong oleh semua keinginan untuk memenuhi hasrat
kesenangan semata-mata.
2. Remaja adalah merupakan periode peralihan antara masa kanak-kanak
dan dewasa. Pada masa ini remaja diantaranya mulai mencari identitas
diri, sehingga seseorang yang sedang berada dalam masa remaja akan
sangat mudah terpengaruh oleh berbagai hal di sekelilingnya.
Metode Penelitian
iantepJsl
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang berupa
kata atau kalimat yang menjelaskan apa adanya mengenai fenomena tentang
perilaku konsumtif remaja, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
iepanslFokut
Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif dimaksudkan untuk
membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi
bidang inquiri, dan memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh di
lapangan akan lebih jelas.
Didalam penelitian ini yang menjadi fokus atau indikator yang akan
dibahas adalah:
1. Perilaku konsumtif remaja yang berkunjung di Mall Samarinda Central
Plaza meliputi :
a) Intensitas remaja yang berkunjung di Mall Samarinda Central Plaza
b) Aktivitas remaja yang berkunjung di Mall Samarinda Central Plaza
c) Karakteristik sosial ekonomi remaja yang berkunjung di Mall
Samarinda Central Plaza.
d) Perilaku remaja belanja di Mall Samarinda Central Plaza.
Lokasipenlt
Penelitian ini dilakukan pada mall samarinda central plaza pada Mall
tersebut saya pilih karena lokasi tersebut merupakan Mall yang selalu ramai
dikunjungi oleh masyarakat khususnya oleh para remaja.
mSurdatbe
Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik
Accidental Sampling
.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
sebagai berikut ;
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a) Data Primer
Data primer ialah data yang diperoleh melalui narasumber yaitu para
remaja yang berkunjung di Mall Samarinda Central Plaza (SCP)
dengan cara melakukan tanya jawab lansung dan dipandu dengan
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang
dipersiapkan sebelumnya.
b) Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh melalui berbagai sumber informasi yaitu
dari buku-buku ilmiah yang berupa buku – buku ataupun jurnal –
jurnal tentang perilaku konsumtif remaja.
talDnmpuPgeTik

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Penelusuran pustaka
ialdtsAn

Adapun tahapan analisis data adalah sebagai berikut;
1. Pengumpulan Data
2. Penyederhanaan data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan
Hasil Penelitian
1. mIntesiMalkjrpg
Dari hasil penelitian dilapangan bahwa perilaku konsumtif Remaja
berkunjung ke Mall dilihat dari frekuensinya bervariasi, dari jumlah remaja
yang berkunjung antara 1 sampai dengan 4 kali dan 13 sampai dengan 16 kali.
Remaja cenderung berkunjung ke Mall dengan tujuan untuk berbelanja dan
mengkonsumsi barang yang ditawarkan di Mall. Bagi remaja yang berkunjung
mengatakan Mall adalah tempat yang menarik sehingga menjadikan Mall
sebagai tempat belanja, refresing dan tempat untuk menghilangkan rasa
kejenuhan mereka, apalagi Mall yang didesain sangat menarik dan membuat
para pengunjungnya untuk merasa betah dan nyaman.
2.
mAitMalkesvjrpg
a. Aktivitas berbelanja, bagi remaja Mall adalah tempat berbelanja
produk-produk yang berkualitas, terlihat modern dan sesuai dengan
selera dan keinginan.
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b. Aktivitas rekreasi, refreshing atau tempat hiburan selain tempat
berbelanja Mall juga dianggap remaja sebagai tempat sarana
hiburan untuk melepaskan rasa jenuh, di Mall juga tersedia banyak
sarana-sarana hiburan yang ditawarkan sesuai dengan selera dan
membuat para remaja yang berkunjung betah sehingga untuk
mengeluarkan biaya sewapun tidak menjadi suatu masalah.
c. Aktivitas nongkrong (hang-out) dan melihat-lihat barang yang ada
di Mall tersebut (cuci mata). Sebagian besar remaja yang
berkunjung termotivasi dan membeli barang tersebut dari sekedar
hanya melihat lihat produk yang ditawarkan.
d. Aktivitas bersosialisasi, remaja menganggap Mall itu juga sebagai
tempat bersosialisai, terutama pada penjaga outlet atau store yang
ada di Mall tersebut guna untuk mendapatkan informasi tentang
produk barang yang sedang trend dan modern.
3.

omrisKlakten

Sosial ekonomi para remaja pengunjung Mall bervariasi, sebagian
remaja belum bekerja sehingga kebutuhan dan uang saku masih ditanggung
sepenuhnya oleh orang tua. Uang saku yang diberikan bervariasi antara
jumlah yang kecil hingga jumlah yang besar yaitu 500.000 hingga 1.500.000
dalam satu bulannya. Dengan jumlah uang saku tersebut remaja cenderung
berprilaku konsumtif.
4. riPe
lakujdirembnM
Dalam memilih barang yang akan di konsumsi, sebagian besar para
remaja sangat dipengaruhi oleh perkembangan trend yang ada. Terutama
dengan basic psikologis dari seorang remaja yang cenderung masih labil dan
bersifat dinamis, membuat mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan
pergaulan. Misalnya saja dengan keberadaan Mall sebagai salah satu tempat
perbelanjaan yang menawarkan berbagai konsep baru. Produk-produk yang
ditawarkan pun sangat beraneka ragam. Dari baju, celana, sepatu, tas, topi,
bahkan acecoriesdan kaset pun tersedia di Mall.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
Perilaku konsumtif remaja yang berkunjung ke Mall Samarinda
Central Plaza bervariasi dari intensitas atau frekuensi remaja berkunjung ke
Mall, aktivitas remaja di Mall, karakteristik sosial ekonomi, serta perilaku
33
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remaja memilih belanja di Mall Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di
lapangan :
1. Remaja yang berkunjung ke Mall dalam setiap bulan bervariasi dari
jumlah kunjungan antara 1 sampai dengan 4 kali dan dan 13-16 kali, hal
tersebut menandakan bahwa remaja yang berkunjung dengan jumlah yang
besar dalam setiap bulannya dikategorikan sebagai berperilaku konsumtif,
karena kebanyakan remaja yang berkunjung tidak memproduksi barang
melainkan melainkan berbelanja.
2. Aktivitas remaja di Mall sebagian besar adalah berbelanja, bukan
menawarkan produk atau bahkan menjual dan selain itu juga Mall adalah
tempat jalan-jalan, hiburan maupun bersosialisasi, dengan kehadiran Mall
di Samarinda dalam hal membeli suatu produk, nilai guna (use value
) dari
suatu produk bukan hal yang diprioritaskan para informan. Melainkan
hanya untuk terlihat moderndidepan teman-teman sebaya.
3. Dengan adanya jumlah uang saku yang besar akan muncul keinginan yang
kuat untuk mencoba hal – hal baru dan sifatnya cepat bosan informan
dalam penelitian ini, lebih menitik beratkan pada persoalan barang atau
produk yang bergengsi. Hal ini dapat dilihat dari ditempatkannya faktor
trend, sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli
suatu produk, hampir tidak memperhatikan masalah harga ataupun
kebutuhan dan membuat remaja menjadi berprilaku konsumtif.
4. Perilaku remaja dalam berbelanja di Mall sebagian besar tidak lain ingin
memperoleh kepuasan tersendiri dengan membeli barang yang dapat
memenuhi kebutuhannya serta rasa kepuasaan.disamping itu juga remaja
ingin menikmati suasana yang nyaman dalam membeli barang yang
ditawarkan.
A. Saran
1. Menumbuhkan kesadaran dalam diri remaja, mengapa mereka
berperilaku konsumtif. Apakah perilaku itu benar-benar untuk
memenuhi kebutuhan ataukah hanya sekedar untuk memenuhi
keinginan dan kesenangan sesaat saja, remaja tidak harus berhemat,
namun sikap rasional perlu di ambil dalam menghadapi kondisi
pasar yang demikian. Remaja perlu membuang jauh-jauh sikap
emosional dalam mengkonsumsi suatu produk.
2. Remaja menanamkan sikap percaya diri sejak dini dan tidak terlalu
memfokuskan diri pada model yang sedang trend yang ditawarkan,
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sehingga para remaja tidak menjadi boros dalam membelanjakan
uang sakunya untuk membeli barang-barang yang hanya sebagai
keinginan sesaat saja.
3. Dalam sebuah keluarga orang tua berperan sebagai contoh yang
baik bagi anaknya dalam membeli atau mengkonsumsi barang, dan
mengontrol kegiatan konsumsi anak anaknya, dengan membatasi
besarnya uang saku dan memberikan contoh untuk tidak
berperilaku konsumtif.
4. Bagi peneliti apabila melakukan penelitian dengan judul atau tema
sejenis hendaknya lebih dilakukan secara mendalam agar lebih
mendapatkan hasil yang maksimal dan lengkap.
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