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ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana motif masyarakat, dalam hal 
ini remaja Surabaya, dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa 
penggunaan mobile phone internet.

Sebagai salah satu bentuk nyata kemajuan media komunikasi adalah kehadiran 
mobile phone internet. Media komunikasi ini merupakan salah satu bentuk media 
komunikasi baru yang mulai marak dipergunakan oleh masyarakat luas. Hal ini tak lepas 
dari kebutuhan informasi manusia yang tidak terbatas sehingga mendorong manusia 
untuk menciptakan hal baru dalam dunia informasi dan komunikasi.

Melihat Surabaya sebagai kota metropolitan kedua yang mana penguasaan 
teknologi warga Surabaya yang cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan data BPS yang 
menyebutkan bahwa 62,76% penduduk Surabaya telah menggunakan telepon seluler. 
Hasil penelitian Yahoo dan Taylor Nelson Sofres (TNS) Indonesia, dari 2.000 responden, 
sebesar 64% responden menunjukkan pengakses terbesar di Indonesia adalah anak muda. 
Yang menarik adalah handphone menjadi sumber akses internet terbesar kedua setelah 
warnet bagi anak usia 15-19 tahun yakni sebesar 19%.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif untuk 
memberikan gambaran tentang motif remaja Surabaya dalam menggunakan mobile 
phone internet. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka dan tertutup 
pada responden (survey).

Dalam penelitian ini telah diperoleh motif-motif penggunaan mobile phone 
internet di kalangan remaja Surabaya. Motif tertinggi yang diperoleh adalah motif 
informasi, kedua adalah motif integrasi dan interaksi sosial, ketiga adalah motif hiburan, 
dan terakhir adalah motif identitas pribadi.
Keyword : Remaja, Motif, Mobile Phone Internet

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MOTIF PENGGUNAAN MOBILE PHONE... ALFAN ARIKZA PRATAMA


	Halaman Judul 
	DAFTAR ISI
	abstrak
	BAB I FIX
	BAB II FIX
	BAB III FIX
	BAB IV FIX
	BAB V FIX
	DAFTAR PUSTAKA FIX
	KODING DEMOGRAFIS DAN PSIKOGRAFIS
	KUESIONER fix
	lampiran 2 koding sheet
	LAMPIRAN UJI VALIDITAS RELIABILITAS



