
 

 

ABSTRAK 

 

Eny Ni’matun Nisa: POLA INTERAKSI MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN 

HANDPHONE (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Sosiologi Semester III Angkatan Tahun 

2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). 

 

Salah satu alat komunikasi tercanggih adalah handphone. Dengan handphone interaksi 

sosial yang idealnya harus bertatap muka, tergantikan dengan interaksi manusia melalui 

handphone. Kapanpun dan dimanapun orang selalu teragntung dengan handphone-nya. 

Akhirnya banyak orang yang lebih asyik dengan handphone-nya ketimbang berinteraksi 

dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Orang lebih suka mencari teman di media sosial 

ketimbang berkenalan dengan teman satu bangku di kendaraan umum. Terkadang kita berada 

dalam satu ruangan yang sama namun tidak terlibat dalam sebuah pembicaraan, semua sibuk 

dengan handphone-nya masing-masing, asyik dengan dunianya sendiri. Akhirnya kualitas 

interaksi tatap muka terjadi penurunan. Fokus penelitian ini meneliti tentang interaksi antar 

mahasiswa para pengguna handphone. Tidak jarang mahasiswa lebih memilih memainkan 

handphone-nya meskipun dia sedang berkumpul dengan temannya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pola interaksi 

mahasiswa jurusan sosiologi, bagaiman penggunaan handphone pada mahasiswa serta 

bagaimana pola interaksi mahasiswa  dalam menggunakan handphone. 

Kerangka penelitian ini didasarkan pada teori interaksi social. Interaksi sosial 

merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin 

ada kehidupan bersama. Seiring perkembangan zaman interaksi dipermudah  dengan adanya 

teknologi. Salah satunya adalah handphone. Jadi handphone merupakan anak dari  teknologi 

informasi. Idealnya interaksi harus dilakukan dengan tatap muka, tetapi dengan adanya 

handphone telah menjauhkan manusia dari interaksi tatap muka. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis 

berusaha mendeskripsikan,  menganalisis, mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi 

di lapangan. Data penelitian ini bersumber dari data primer dengan wawancara, observasi. 

Selain itu, sumber data dilengkapi data sekunder berupa referensi buku yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Kesimpulan penelitian ini adalah pola interaksi mahasiswa sosiologi meliputi dua hal 

yaitu pola interaksi di himpunan dan pola interaksi di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. 

Dimana himpunan menjadi wadah yang cukup besar dalam memfasilitasi terjadinya interaksi 

mahasiswa Sosiologi. Kemudian penggunaan handphone pada mahasiswa dilihat dari tiga hal 

yaitu frekuensi penggunaan Handphone, pemanfaatan fasilitas Handphone, dan pihak yang 

diajak berkomunikasi. Dilihat dari frekuensi penggunaannya, mahasiswa menggunakan 

handphone dari frekuensi sedang hingga tinggi. Dilihat dari pemanfaatan fasilitas, yang ada 

memanfaatkan untuk jualan online, main game, sarana hiburan, komunikasi, serta mencari 

referensi. Dan jika dilihat dari pihak yang diajak berkomunikasi, mahasiswa menggunakan 

handphone-nya untuk berkomunikasi dengan teman, sahabatm keluarga dan pacar. Sedangkan 

pola interaksi mahasiswa dalam menggunakan handphone telah mengalami perubahan antara 

pola interaksi sebelum dan sesudah adanya handphone. Dimana dulu sebelum adanya 

handphone interaksi mahasiswa dirasakan masih hangat, sejak adanya handphone dan 

modernisasi segala sesuatunya serba online menjadikan manusia pemalas bahkan bisa terjadi 

anti sosial dan tidak peka dengan lingkungan sekitar serta individualis. 

 


