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STUDI IDBNTIT'IKASI DAMPAK PENC,GUNAAN
PRODUK BERMERK BIACKBERRTPADA
REMAJA SMA PLUS AL.AZHARMEI}AI\I

^*.,liiL""nNPM:07.860.0070

Abstrak

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengid.entifikasi pengguruun
:::duk bermerk Bla.cfBeyolpada remaja siswa SMA plus Al-Azhar Medan.Slbagai
:-::jek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang menggunakan BtackBerry di
ie,a-< l. Ll, dan lll yang berlumlah 64 orang.
P:relitian ini mnggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan rumus F persen
-::-.,,k mengetahrri persentasi dan frekuensi. Berdasarkin hasil analisis data yang
-r:3:3iul hasrl-hasrl sebagar benkut : t). secara umum dapat drgambarkan nanwi
o'e'ina aspek penggunaan produk bermerk BlackBerry yakni kebutuhan kognitif,
t:eDutuhan afektif, kebutuhan pribadi secara integritas, kebutuhan sosial secara
-::esntas dan kebutuhan pelepasan merupakan da-mpak dan penggunaa; p;ilk
:e:merk BlackBarry oleh para siswa. Diketahui bahwa dari 6i or*g , 34 orang
:iantaranya atau 56Yo dapat menggambarkan dampak penggunaan pro-duk bermerk
:'itck-Beny. 2). Drketahur bahwa dan 6+ orang, r.u*niJt 46 orang xau jly,
nenvatakan bahwa aspek kebutuhan kognitif berpengaruh terhadap 

-p.nggunuurt
;roduk oermerk BlackBerry. 3)" Kemudian untuk .rp.[ kebutuhan afettigtari O+
::anq 29 orang atau 54o/o menyatakan bahwa aspektebutuhan atbktrf U".pe"garut
:::hadap penggunaan produk bermerk BlackBerry.4). Kemudian unt;k ispek
i:truruhan pribadi secara integritas, dari 64 orang 55 orarg atau 85yo menyatakan
:ar1\'a aspek kebutuhan al'ektif berpengaruh terhadap p.np[ur*o produk 6e.me.k
3trckBery'. 5). Kemudian untuk aspek kebutuhan slsial .""a.u iniegritas, dafi 64
ciang -53 atau 82% menyatakan bahwa aspek kebutuhan afektif lebih berpengaruh
:e:hadap penggunaan produk bermerk BlackBerry. 6). Selanjutnya aspek klbutuhan
:elepasan, dari 64 orang 30 atau 4syo diantaranya menyatakan bahwa aspek
'eruruhan afektif lebih berpengaruh terhadap p.nggunu* produk u.rrn.it
?:t:kBery,.

hata Kunci : Penggunaan produk -Bermerk $tack&erry
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BAB I

PEF{DAIIT]LUAN

A. Latar belakang masalah

Teknologi Informasi adalah suatu teknologr yang digunakan untuk mengolah

daa" termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memailipulasi

daa dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu

informasi yang relevan, akurat dan tepat wakhl yang digunakan untuk keperluan

pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk

pengambilan keputusan. Teknologi ini memiliki seperangkat komputer untuk

mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan

kompgter yang lainnya sesuai dengan,.kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi

digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah

mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan,

hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi,

, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau

telompok yang satr dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal

bes jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang

@t menghambat bertukar pikiran. Perkembangan Teknologi Informasi mernacu

$fir cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir,
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kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi

oleh berbagai kebutuhan secara elekronik.

Tanpa disadari, kebutuhan internet menjadi kebuurhan paling penting manusia

dewasa ini. Internet marnpu menghubungkan komunikasi dengan teman, sahabat atau

siapapun yang dibutuhkan. Kebutuhan intemet sudah menjadi gaya hidup, bahkan

meluasnya penggunaan intemet di masyarakat menjadi pemicu meluasnya

p€nggunaan smartphone (ponsel pintar). Meluasnya penggunaan smnrtphone

db$abkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang cukup tinggr sehingga menjadi

Pangsa pasar potensial bagi smartphone. Pemilik handphone di Indonesia saja

terhiarng sekitar 150 juta orang.

Dalam hal ini smarEhone yang paling fenomenal dimasyarakat adalatr

o,itr*berry. Handphone Blackberry"'bukanlah barang baru dalam dunia teknologi

tomunikasi. Gadget ini dengan tiba-tiba menjelma menjadi handphone nomor satu

}ang u/qiib dimiliki dibertqgai belahan dunia khususnya untuk kalangan pebisnis.

Eal ini disebabkan karena frsilitas-fasilitasnya yang tidak dimiliki oleh handphone-

lwrdpikone lain pada umrunnya seperti push e-mail, Blackberry messenger, dan

Bbcberry conect yang menghubungkan penggunanya dengan dunia maya (sesuai

dagan kerjasama Blackberry dengan operator lokal). Fasilitas-frsilitas ini dirasa

lcm€nuhi kebutuhan masyarakat akan 2hal sekaligus, yaitu business darr ffistyle

dioggu dengan cepat populer diterima pasar dalam negeri.

Sebagai salah satu perangkat yang menunjang kegiatan bisnis, Btackberry

tcnar-benar bisa dioptimalkan penggunaanya. Dengan berbagai kelebihan,yang

2
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Lampiran A

Uji Coba Skala
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IDENTITAS DIRT

Nama

Usia

Jenis BlackBerryr

PETtDiruK P_EIIGJSTAN ANgSpr

Berikan tanda ({) pada salah satu jawaban yang menurut anda paling benar dan sesuai
dengan kondisi anda saat ini dari pertanyaan yang di ajukan.

; .. . Contoh:

No Pernyataan SS S TS STS
1
l Sejak saya memakai BB i-man saya

bertambah ^1

Jika terjadi kesalahan untuk jawaban yang sudah anda pilitL coret jawaban anda dengan
memberikan tanda garis (-), kemudian checklist jawaban yang anda anggap benar.

Contoh:

No Pbrnyataan SS S TS STS

I Sejak saya memakai BB teman saya

bertambah "l .1

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Sayamembukabrowser dm
belajar saya

Wawasan saya bertambah sejak saya,fitgunaffi

Saya mengetahui berita terbir mdalui SB

Saya banyak mendapat info@
sekolah semenjak menggunakan BB

Saya lebih cepat tahu keadaa@
sejak menggunakan BB

Saya tidak membuka bropseidi Glas untuk

membantu belajar saya

Wawasan sayatidak b

Sayamengetahui6ffi
Saya tidak banyak mendapai informasi t*t*g
pelajaran sekolah semenjak menggunakan BB

Saya tidak lebih cepat tat u@
menggunakan BB

Saya mendapatkan kesenangan Grserald;Eak
menggunakan BB

Saya merasa bosan apabitabffi

Saya merasa kesepian apabit@
di BB saya dalam sehari

Saya merasa nyaman apaffi
kemana saja

Saya senang bila disapa teman.netatui gBM

Saya tidak mendapat kes@
Saya tidak merasa b

Saya tidak merasa tesepianipabila tidak aG
pemberitahuan di BB saya dalam sehari

SELAMAT BEKERJA

Saya tidak merasa nyaman affi
kemana saja
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saya menggunakan BB kareni@
Saya membutuhkan handphoni sGperti ne untut
menernani hari-hari saya

Saya menggunakan nn kareni@
saya yang menggunakan

Saya menggunakan BB kareni saya *e*brtrhka,
akses intemet24 jam

Saya tidak membutuhkan BB untuk rnenambah

kepercayaan diri saya di sekolah

Saya mennggunakan BB bukan untuk kepertuan

Saya tidak membutuhkar, &ondp@
menemani hari-hari saya

Saya menggunakanBB bukan k@
teman saya yang menggunakan

Saya menggunakan BB bukan karena saya

membutuhkan akses internet 24 jam

Hampir semua anggota keluarga saya

BB sebagai alat komunikasi

I{ariipir semua teman saya meng@
alat komunikasi

Sejak saya memakai BB temaniaya UertarnUa[

Saya bertemu teman-teman tama@

Saya mudah berkomunikasi dengi@

Dalam keluarga saya hanya say@
BB sebagai alat kor,r,nrnikasi

Diantarateman saya hanya saya@
BB sebagai alat komunikasi

Sejak saya menggunakan nn tern.aniffi tiAat

Saya tidak bertemu teman-temanlama tarena

Saya mudah berkomunikasi aengan temil say;bukan

karena BB

\

sekolah
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ada diBB

43. Saya memainkan BB apabila saya-edang boran

dengan keadaan sekolah

44. Daya mengnaDlsl(an banyak waktu untuk bermain

internet menggunakan BB'

45. BB tidak lebih menarik perhatianiaytda.ipada hat

penting lain yang perlu dilakukan

46. Saya tidak meluapkan emosi Ai stitui]ejaringlosial
yang ada di BB

47. raya uoar merasa terhrbur dengan aplikasi-aplikasi

yang ada di BB

48. Saya tidak memainkan nn apabila@
dengan keadaan sekolah

49. Daya trdak menghabrskan banyak waktu untuk bermain

internet menggunakan BB

50. BB lebih menarik perhatian saya-a.ipada hal lain

yang lebih perlu dilakukan
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!o{** J{rii"h l<rrt*rh jlasotiou

Nomor : d2lSMAp .AAlE.23/Z0tt

Saya yangbertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP
: Drs. Binawan Setia,S.T,M.Si

Jabatarl per<erJ'*t : Ka. sekorah sMA prus Ar ezuar ueoan
A I a rn a t : Jl.Pintu Air tv No.2l4 Kwala Bekala padang Bulan Medan-

, Sumatera Utara eOl4Z)

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama :AMRUELHANIF

NPM : 07.860.0070

Program Studi: Ilmu Psikologi € €a

. Fakuitas : psikoiogi Universitas Medan Area
Adalah benar telah melakukan penelitian di SMA PIus Ar AzharMedan terhitung mulai : 19 s.d
22 September 2011 dalam rangka penelitian dengan judul: ,,sTUDI IDENTIFIKASI DAMPAK
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