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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia selalu terdorong untuk berhubungan satu dengan yang lain 

demi kelangsungan hidupnya (Jualiardi, 2014, hal.77). Hal ini dikarenakan 

manusia merupakan makhluk sosial. Semakin berkembangnya jaman, 

maka alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk membantu 

berinteraksi juga semakin berkembang. Jika dulu manusia berkomunikasi 

secara langsung dengan tatap muka, atau secara tidak langsung melalui 

surat, kentongan, atau alat tradisional lainnya, maka sekarang semua itu 

telah berubah.  

Kemajuan alat komunikasi memberikan dampak positif yaitu 

memudahkan manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya 

meskipun terpisahkan jarak dan waktu. Juliardi (2014, hal. 79) 

mengungkapkan bahwa salah satu ciri interaksi sosial adalah adanya 

kontak sosial, namun kontak sosial tidak selamanya didefinisikan sebagai 

interaksi secara langsung atau kontak/ hubungan fisik. Kontak sosial juga 

dapat terjadi antara individu satu dengan yang lainnya melalui penggunaan 

smartphone. Oleh karena itu, manusia jaman sekarang lebih memilih 

untuk berinteraksi dengan sesamanya melalui smartphone mereka yang 

telah dilengkapi dengan internet daripada harus bertemu face-to-face, 

karena hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak.  

Sebelumnya manusia lebih mengenal istilah handphone sebagai alat 

komunikasi. Namun di era digital ini, handphone telah berkembang 

menjadi smartphone maupun tablet. Penggunaan smartphone juga 
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semakin merakyat dan dapat digunakan oleh segala usia dari berbagai 

lapisan sosial ekonomi. Tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, namun 

anak-anak dan remaja juga turut menggunakan smartphone sebagai alat 

komunikasi sehari-hari. Gifary dan Kurnia (2015, hal. 174) menyatakan 

bahwa dari segi usia, pengguna smartphone didominasi usia 20-22 tahun. 

Usia ini merupakan usia produktif dan termasuk ke dalam generasi digital 

natives (Generasi Z atau Internet Generation).  

Prensky (2001, hal. 1) menyatakan bahwa generasi digital natives 

yang lahir pada era digital lebih banyak mengisi kehidupan dengan 

penggunaan komputer, video games, digital music players, video cams, 

smartphone dan berbagai macam perangkat dan permainan yang 

diproduksi di abad digital. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan 

oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ditemukan 

bahwa pengguna internet dengan intensitas tinggi didominasi oleh mereka 

yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (Soliha, 2015, hal. 3). 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survey 

Indonesia tercatat terdapat 33 juta pengguna Facebook di Indonesia pada 

tahun 2010 dan Indonesia merupakan negara dengan komunitas Facebook 

terbesar ke tiga setelah AS dan Britania Raya. Pada tahun yang sama juga 

tercatat 21% pengguna internet Indonesia menggunakan aplikasi Twitter 

secara teratur.  

Penggunaan aplikasi Twitter secara teratur mengindikasikan bahwa 

frekuensi penggunaan aplikasi tersebut cukup tinggi. Selain koneksi 

internet dari paket data masing-masing smartphone, keberadaan wifi yang 

kian merajalela juga memudahkan para pengguna jejaring sosial untuk 

meng-update status di akun pribadi, maupun chatting untuk berinteraksi
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dengan teman melalui dunia maya. Tidak dapat dipungkiri bahwa wifi 

telah berada di mana-mana dan mudah ditemukan di tempat umum, seperti 

di sekolah, kampus, restoran, rumah sakit dan masih banyak lagi. 

Selain menawarkan berbagai macam kemudahan dalam 

berkomunikasi, penggunaan smartphone ternyata juga berdampak negatif. 

Sekelompok peneliti psikiatri di Brasil telah menemukan gangguan baru 

yang disebut No mobile phone phobia (nomophobia), yang 

mendeskripsikan ketergantungan (dependency) manusia pada perangkat 

smartphone. No mobile phone phobia, atau yang selanjutnya akan 

digunakan istilah nomophobhia, merupakan gangguan yang merujuk pada 

kecemasan atau perasan tidak nyaman yang disebabkan oleh  kehilangan 

kontak dengan perangkat smartphone, tidak terkecuali smartphone 

maupun komputer, atau ketakutan yang disebabkan kehilangan kontak 

dengan teknologi (Cheever, Rosen, Carrier & Chavez, 2014, hal. 291).  

Kondisi kecemasan tersebut juga telah dipelajari dalam berbagai 

kasus, seperti ketika tidak ada sinyal, kehabisan baterai, tidak ada internet, 

kehilangan smartphone dan lain-lain (Kalaskar, 2015, hal. 321). Definisi 

serupa juga disampaikan oleh Flood (2016), yang menyatakan bahwa 

nomophobia merupakan suatu istilah yang merujuk pada ketakutan ketika 

kehilangan kontak dengan smartphone, kehabisan baterai, atau kehilangan 

smartphone itu sendiri. Yildirim, Yildirim, Sumuer dan Adnan (2016, hal. 

1327) mengungkapkan bahwa 42,6% dewasa awal mengalami 

nomophobia dan ketakutan terbesar mereka berkaitan dengan akses 

komunikasi dan informasi. Meskipun nomophobia belum terdaftar dalam 

DSM V, para peneliti telah mencoba untuk mendaftarkannya. 
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Ada beberapa faktor yang memicu munculnya nomopobhia, yaitu 

lingkungan, adanya pengalaman dari masing-masing individu, pola asuh 

dan sosial ekonomi (Mayangsari dan Ariana, 2015, hal. 161). Selain itu, 

Yang dan Lay (2011, hal. 3) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi 

ketergantungan dan kecemasan pada smartphone adalah kebiasaan (habit) 

serta tingkat penggunaan (usage rate) smartphone itu sendiri. Yildirim, 

dkk. (2016, hal. 1326-1327) mengungkapkan bahwa nomophobia dapat 

dipengaruhi oleh faktor gender dan lama kepemilikian smartphone. 

Penggunaan smartphone saat ini lebih didominasi untuk membuka 

jejaring sosial daripada untuk hal lain (Manumpil, Ismanto dan Onibala, 

2015, hal. 4). Oleh sebab itu, penelitian ini lebih difokuskan pada perilaku 

penggunaan jejaring sosial. Perilaku penggunaan jejaring sosial mencakup 

beberapa aspek seperti saling berbagi akses informasi profil, mambaca 

berita, pembaharuan status, komentar, foto, atau konten lainnya. Ada 

beragam jejaring sosial yang digunakan di Indonesia,  seperti Instagram, 

Line, Black Berry Messanger (BBM), Twitter, Facebook dan masih 

banyak lagi.  

Penelitian mengenai nomophobia memang belum banyak dilakukan 

di Indonesia, namun penelitian di luar negeri telah banyak dilakukan. 

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kalaskar (2015, hal. 

324) yang mengungkap mengenai hubungan perilaku penggunaan 

smartphone dengan nomophobia. Sebanyak 61% responden menyatakan 

cukup sering mengalami kecemasan, terutama responden yang 

menggunakan smartphone lebih dari 5-6 jam per hari.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanika (2015, 

hal. 46), terungkap bahwa 36% responden menggunakan smartphone 
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sepanjang hari dan hanya 22% responden yang menggunakan smartphone 

kurang dari 10 kali dalam sehari. Para responden juga mengungkapkan 

bahwa mereka merasa cemas ketika tidak menggunakan smartphone 

selama beberapa jam. 

Peneliti juga melakukan survei terhadap 16 mahasiswa (12 wanita 

dan 4 pria) dengan rentang usia 20-22 tahun di UNIKA Soegijapranaa. 

Survei ini dilakukan untuk mengetahui perasaan responden saat tidak 

dapat berkomunikasi, kehilangan konektivitas, tidak dapat mengakses 

informasi dan tidak dapat terhubung dengan akun jejaring sosial. Selain 

itu, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan 

jejaring sosial para responden. Survei diberikan dalam bentuk kuesioner 

yang dibagikan pada tanggal 6 Februari 2017 dan dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa 14 responden merasa 

cemas jika tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan keluarga 

dan/ atau teman. Selanjutnya, 12 responden menyatakan jika tidak dapat 

mengecek smartphone, maka akan timbul keinginan untuk mengeceknya 

dan seluruh responden merasa terganggu jika tidak dapat mencari 

informasi di smartphone ketika membutuhkan. Selain itu, 10 responden 

merasa cemas jika tidak dapat terhubung dengan akun jejaring sosial atau 

jaringan online lainnya. 

Hal ini berhubungan erat dengan perilaku penggunaan jejaring 

sosial para responden yang tinggi. Berdasarkan hasil survei ditemukan 

bahwa seluruh responden menggunakan jejaring sosial lebih dari 70 jam 

per bulan. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, 

ditemukan dampak negatif dari nomophobia yang dialami oleh responden.
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Kecemasan yang timbul akibat kehilangan kontak dengan 

smartphone mengakibatkan 10 responden mengalami gangguan tidur serta 

12 responden mengalami perubahan mood yang signifikan. Selain itu, 13 

responden menuturkan bahwa kecemsan yang dialami mengganggu 

pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dan 8 responden menyatakan 

kehilangan konsentrasi dalam beraktivitas. Hal ini mayoritas dialami oleh 

responden yang kehilangan smartphone. 

Penelitian mengenai perilaku penggunaan jejaring sosial dan 

nomophobia menarik untuk diteliti karena gangguan nomophobia masih 

tergolong baru dan bahkan belum terdaftar di DSM V, meskipun pada 

tahun 2014 beberapa peneliti telah mencoba untuk mendaftarkannya di 

DSM V. Selain itu, nomophobia yang dialami individu juga menimbulkan 

dampak negatif, seperti berkurangnya komunikasi secara langsung (face-

to-face) dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk berkomunikasi 

melalui jejaring sosial berkat kemudahan yang ditawarkan. Dampak lain 

yang juga terlihat adalah gangguan tidur, perubahan mood, mengganggu 

aktivitas sehari-hari serta kehilangan konsentrasi. Hal ini sangat penting 

untuk diteliti lebih lanjut terutama karena berkaitan dengan kesehatan 

mental manusia.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya serta hasil 

survei yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa perilaku 

penggunaan smartphone yang tinggi mengakibatkan munculnya 

kecemasan. Hal ini memunculkan pertanyaan dalam diri peneliti mengenai 

“adakah hubungan antara perilaku penggunaan jejaring sosial dengan 

nomophobia?” Dari pertanyaan tersebut, peneliti ingin melakukan 
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penelitian lebih lanjut mengenai “Hubungan Perilaku Penggunaan Jejaring 

Sosial dengan Nomophobia”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku 

penggunaan jejaring sosial dengan nomophobia pada mahasiswa di 

UNIKA Soegijapranata Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Kesehatan 

Mental, terutama mengenai nomophobia dan perilaku penggunaan 

jejaring sosial. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

terkait perilaku penggunaan jejaring sosial dan nomophobia, serta saran 

untuk mencegah terjadinya nomophobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


