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Abstrak 
 

Penelitian mengenai gaya hidup pengguna telepon genggam ini bertujuan untuk 
mengetahui tentang motivasi berganti-ganti handphone dengan merk yang sama pada 
masyarakat Surabaya dalam kajian kali ini peneliti fokus kepada pengguna handphone 
dengan merk Nokia dimana pemakai mengganti dengan model terbaru walaupun fasilitas 
yang digunakan tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan pada produk tersebut, 
sementara pengguna sendiri tidak menggunakan fasilitas yang ada pada ponsel itu secara 
maksimal. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasar pada kriteria, yaitu pengguna 
handphone Nokia dengan tipe model terbaru keluaran 4 bulan terakhir dimana tipe 
tersebut termasuk handphone yang harganya mahal masuk dalam kategori kelas tinggi 
atau disebut high – N (high-Nokia), dan dalam kurun waktu 4 bln itu mereka mengganti 
handphone lebih dari 2 kali, mereka adalah orang yang dipilih karena mengetahui dan 
memberikan informasi tentang perilaku pengguna handphone nokia termasuk kebiasaan 
mereka dalam mengganti handphone.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan seseorang untuk mengganti 
handphone berdasarkan gaya hidup yang mereka pilih. Adanya keinginan untuk diakui, 
atau kebutuhan akan pengakuan dari lingkungan sosial mereka juga merupakan faktor 
dominan yang memotivasi mereka dalam mengganti handphone. Sedangkan pada faktor 
social, seperti coba-coba dan hanya sekedar mengikuti kebiasaan teman-teman dalam 
komunitas mereka. Alasan lain yang membuat peneliti tertarik dan khususnya menjadi 
alasan informan laki-laki dalam berganti handphone adalah untuk dapat berkenalan 
dengan Sales Promotion Girl (SPG) counter handphone. 
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