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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

Di era yang serba modern ini, teknologi semakin hari semakin berkembang 

dan menjadikan teknologi sebagai salah satu bagian penting bagi kehidupan 

manusia. Kemajuan teknologi tersebut, menimbulkan inovasi–inovasi yang 

mengubah banyak aspek dalam kegiatan manusia. Salah satu aspek tersebut 

adalah aspek komunikasi. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia pasti 

melakukan komunikasi, dan seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi 

ini, maka muncul pula cara-cara baru untuk berkomunikasi. Komunikasi yang 

dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya kini dengan 

teknologi segalanya menjadi sangat dekat dan tanpa jarak.   

Handphone merupakan salah satu dari teknologi komunikasi yang 

membantu manusia untuk mendapatkan informasi secara cepat. Disamping untuk 

membantu mencari informasi,  handphone  juga berfungsi menyebarkan 

informasi. Sehingga dengan berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi, 

berkembang pula penggunaan  handphone. Teknologi berkembang sangat pesat 

seiring dengan berjalannya waktu (Sitorus, 2011). 

Fenomena yang belakangan ini mulai menarik terkait dengan penggunaan 

handphone adalah dengan inovasi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar 

untuk melahirkan sebuah handphone yang smart. Smartphone yang mengerti 

kebutuhan-kebutuhan manusia. Blackberry merupakan salah satu smartphone 

yang dewasa ini mulai mencuat di kalangan pengguna handphone. Fitur-fitur 

yang menarik disertai dengan kemudahan untuk mengakses informasi yang cepat 

serta fitur-fitur tertentu yang hanya dimiliki oleh handphone ini menyebabkan 

masyarakat mulai tertarik untuk menggunakannya. 



2 
 

Terdapat sejumlah keunggulan Blackberry dibandingkan dengan ponsel 

biasa diantaranya adalah: (1) dapat melakukan chatting dengan berbagai macam 

media seperti Yahoo Messenger, Google Talk (GTalk), Blackberry Messengger 

(chat asli bawaan BlackBerry) secara real time, (2) chatting dengan rekan yang 

ada di luar negeri atau dimana pun dengan gratis dan realtime dengan BBM, (3) 

dapat mengirim dan menerima email semudah mengirim dan menerima sms, (4) 

dapat melakukan browsing internet kapan saja dan dimana saja, (5) bisa 

digunakan sebagai GPS  yang akan memandu dalam perjalanan sehingga tidak 

akan tersesat ketika sedang berkendara, (6) dapat terhubung dengan internet via 

WiFi, (7) dapat membuka video dengan mudah dengan Media Player 

(http://panduanbb.com). 

Salah satu kelebihan blackberry dari handphone-handphone lainnya adalah 

penggunaan Blackberry Messanger (BBM), ini merupakan salah satu fasilitas 

yang membuat Blackberry memiliki daya tarik yang cukup tingggi. Layanan  

messenger  ini dibuat khusus bagi pemilik  Blackberry dan dirancang khusus 

untuk berkomunikasi di antara pengguna. Cara menggunakan Blackberry 

Messenger adalah dengan penghubung nomor PIN yang juga eksklusif dimiliki 

masing-masing perangkat Blackberry (http://id.wikipedia.org). 

Blackberry Messenger  (BBM) memiliki beberapa fitur, beberapa dari fitur 

yang sering digunakan adalah (Pinem, 2011): (1) Chatting, ini merupakan fitur 

Blackberry secara mendasar dimana pengguna saling berinteraksi secara bebas 

tentang apa saja ataupun mengomentari status dari pengguna Blackberry 

Messenger lainnya, (2) Send picture, meliputi penggunaan dengan menggungah 

sebuah gambar, sehingga pengguna-pengguna lain dapat melihat gambar tersebut 

ataupun saling mengomentari gambar tersebut satu dengan yang lainnya, (3) 

Send file, meliputi penggunaan yang lebih luas, tidak hanya gambar, tetapi bisa 

saja daftar contact, calendar, rekaman suara, video dan lain-lain, (4) Send 

location, mencangkup penggunaan Blackberry Messenger jika pengguna ingin 

membagi lokasi dari posisi berada atau ingin membagi lokasi sebuah tempat, 
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dengan memanfaatkan fitur GPS, atau dari data lokasi yang telah disimpan 

sebelumnya di Peta BlackBerry, (5) Smiley, mencangkup representasi perasaan 

penguna seperti muka tersenyum, tertawa ataupun menangis sehingga pengguna 

yang sedang berkomunikasi bisa saling memahami perasaan masing-masing. 

Ketertarikan masyarakat terhadap Blackberry ini ternyata merambah 

hingga ke kalangan mahasiswa.  Hal ini sebagaimana yang penulis amati di 

kalangan mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga, ternyata cukup banyak para 

mahasiswa tersebut yang menggunakan Blackberry sehingga mereka tentunya 

pasti akan menggunakan fitur Blackberry Messanger (BBM) tersebut di samping 

fitur-fitur lainnya.  Dari survey awal ke 30 orang mahasiswa Fiskom UKSW 

Salatiga yang dilakukan secara acak, 12 orang menggunakan Blackberry 

sedangkan 8 orang lainnya menggunakan handphone bukan Blackberry. 

Dalam aktivitas perkuliahan di Fiskom UKSW Salatiga, belakangan ini 

tampak ada kecenderungan dimana para pengajar mata kuliah dalam memberikan 

tugas kepada mahasiswa lebih banyak dalam bentuk tugas kelompok 

dibandingkan tugas individu.  Oleh karena itu maka para mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah tersebut akan dibagi dalam beberapa kelompok, dimana 

pembagian anggota kelompok bisa ditentukan oleh pengajar ataupun ditentukan 

oleh mahasiswanya sendiri. 

Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas kelompok dapat 

ditentukan dari bagaimana individu-individu dalam kelompok tersebut mampu 

bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, mulai dari mengatur jadwal untuk 

bertemu, mencari referensi, berdiskusi hingga mengerjakan tugas kelompok 

tersebut.  Terkait dengan penggunaan Blackberry yang semakin berkembang di 

kalangan mahasiswa, semestinya penggunaannya tersebut bisa memberikan 

pengaruh positif bagi kelompoknya dalam menyelesaikan tugas, dan bukan 

sebaliknya memberikan pengaruh negatif yang dapat merugikan anggota 

kelompoknya dalam menyelesaikan tugas.  Pengaruh positif yang dimaksud 

misalnya pengguna bisa membantu kelompoknya dalam mencarikan referensi 
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yang dibutuhkan dengan memanfaatkan kecepatan akses internet pada 

smartphone-nya tersebut.  Sementara pengaruh negatif yang dimaksud misalnya 

saat diskusi atau mengerjakan tugas, pengguna malah asyik BBM-an dengan 

sesama pengguna dalam kelompok tugasnya atau dengan pegguna lainnya yang 

tidak termasuk dalam kelompok tugasnya. 

Penelitian tentang pengaruh penggunaan Blackberry Messanger  pernah 

diteliti oleh Ridho(2010) yang memusatkan penilitiaannya pada pengaruh 

penggunaan Blackberry Messanger terhadap kelompok pertemanan mahasiswa  

Universitas Paramadina.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para 

pengguna Blackberry Messenger lebih sering bertukar informasi terhadap teman 

di dalam kelompok pertemanannya yang sama-sama menggunakan Blackberry 

Messenger karena merasa mudah dan cepat untuk melakukan pertukaran 

informasi.  Sedangkan kepada teman di dalam kelompok pertemanan mereka 

yang tidak menggunakan Blackberry Messenger mereka cenderung berbeda 

dalam memberikan informasi maupun saling bertukar informasi. 

Berdasarkan uraian di atas, mendorong dilakukannya penelitian tentang 

“Pengaruh Penggunaan Blackberry terhadap Penyelesaian Tugas Kelompok di 

Kalangan Mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga”   

 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka adapun yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana 

pengaruh penggunaan Blackberry terhadap penyelesaian tugas kelompok di 

kalangan mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

Blackberry terhadap penyelesaian tugas kelompok di kalangan mahasiswa 

Fiskom UKSW Salatiga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibedakan atas manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan studi komunikasi yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan 

teknologi komunikasi dalam hal ini Blackberry terhadap penyelesaian tugas 

kelompok serta sebagai khasanah referensi dalam penelitian-penelitian di 

masa datang terhadap industri komunikasi dan informasi.  

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada para pengguna Blackberry terkait dengan 

pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan jika tidak bijak dalam 

memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi secara baik terutama bagi 

keberhasilan studi. 

 

1.5. Batasan Penelitian  

Pembatasan penelitian perlu dilakukan untuk menghindari ruang lingkup 

penelitian yang terlalu luas yang dapat mengaburkan penelitian ini.  Dalam 

penelitian ini masalah yang akan dibahas mengenai “Pengaruh Penggunaan 

Blackberry terhadap Penyelesaian Tugas Kelompok di Kalangan Mahasiswa 

Fiskom UKSW Salatiga”.  

 


