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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi menyangkut normalitas dan linieritas. Uji asumsi ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah sebaran nomer item normal atau tidak, serta 

linier atau tidak hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

tergantungnya. 

a. Uji Normalitas 

i. Nomophobia 

Uji normalitas terhadap Skala Nomophobia menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z sebesar 0,879 

dengan p sebesar 0,422 (p > 0,05) yang berarti distribusi 

penyebaran normal. 

ii. Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial 

Uji normalitas terhadap Skala Nomophobia menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z sebesar 0,637 

dengan p sebesar 0,811 (p > 0,05) yang berarti distribusi 

penyebaran normal. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas variabel nomophobia dengan perilaku penggunaan 

jejaring sosial menunjukkan korelasi yang linier. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai signifikasi pada tabel Anova sebesar 0,00 (p < 0,05) 

yang berarti terdapat hubungan linier antara perilaku penggunaan 

jejaring sosial dengan nomophobia. 
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2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan bantuan program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) release 16.1. Teknik yang digunakan untuk uji hipotesis 

adalah analisis korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Besarnya 

koefisien korelasi antara perilaku penggunaan jejaring sosial dengan 

nomophobia adalah 0,591 dengan p = 0,000 (p < 0,05) yang berarti 

perilaku penggunaan jejaring sosial memiliki hubungan positif yang 

sangat signifikan dengan nomophobia. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan pendapat Yang dan Lay (2011, hal. 3) yang telah 

dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa tingkat perilaku penggunaan 

smartphone merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 

nomophobia, dalam hal ini difokuskan pada perilaku penggunaan jejaring 

sosial. Hal ini menunjukkan semakin tinggi perilaku penggunaan jejaring 

sosial, maka semakin tinggi juga nomophobia yang dialami seseorang dan 

sebaliknya. 

Setelah dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson, diperoleh nilai koefisien korelasi 

positif (r = 0,591 dengan p = 0,000) yang berarti terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara perilaku penggunaan jejaring sosial dengan 

nomophobia. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

penelitian ini diterima karena hipotesis yang diajukan di awal sesuai 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan (p < 0,05). Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi perilaku penggunaan jejaring sosial, maka 

semakin tinggi juga nomophobia yang dialami seseorang, demikian juga 

sebaliknya. Semakin rendah perilaku penggunaan jejaring sosial, maka 

semakin rendah juga nomophobia yang dialami seseorang. 
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Hasil penelitian tersebut semakin membuktikan bahwa kelompok 

usia digital natives lebih berpotensi mengalami nomophobia dikarenakan 

perilaku penggunaan jejaring sosial yang tinggi. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Gifary dan Kurnia (2015, hal. 174) yang 

menyatakan bahwa dari segi usia, pengguna smartphone didominasi usia 

20-22 tahun atau yang disebut sebagai digital natives.  

Hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi penelitian 

sebesar 0,349. Angka tersebut mengandung arti bahwa dalam penelitian 

ini, perilaku penggunaan jejaring sosial memberikan sumbangan efektif 

sebesar 34,9% terhadap nomophobia. Kondisi tersebut mengindikasikan 

bahwa tingkat konsistensi variabel dependent (nomophobia) sebesar 

34,9% dapat diprediksi oleh variabel independent (perilaku penggunaan 

jejaring sosial),  sedangkan sisanya sebesar 65,1% ditentukan oleh faktor-

faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

Perilaku penggunaan jejaring sosial terdiri atas tiga dimensi, yaitu 

dimensi intensitas, frekuensi dan durasi. Berdasarkan hasil uji korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson, ditemukan bahwa besarnya nilai 

koefisien korelasi antara dimensi intensitas dengan nomophobia sebesar 

0,549 dengan p = 0,000 (p < 0,05), yang berarti terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara dimensi intensitas dengan nomophobia. Hal ini 

berarti semakin tinggi skor dimensi intensitas, maka semakin tinggi juga 

skor nomophobia yang dialami, dan sebaliknya. Nilai koefisien korelasi 

tersebut merupakan koefisien korelasi tertinggi dibandingkan dengan 

dimensi lainnya.  

Koefisien korelasi dimensi frekuensi terhadap nomophobia adalah 

sebesar 0,474 dengan p = 0,000 (p < 0,05), yang berarti terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara dimensi frekuensi dengan nomophobia. Hal 

ini berarti semakin tinggi skor dimensi frekuensi, maka semakin tinggi 

juga skor nomophobia yang dialami, dan sebaliknya. Koefisien korelasi 
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tersebut merupakan koefisien korelasi terendah dibandingkan dengan 

dimensi lainnya. 

Selanjutnya, besar korelasi korelasi dimensi durasi terhadap 

nomophobia adalah 0,505 dengan p = 0,000 (p < 0,05) sehingga dapat 

diartikan terdapat hubungan positif yang signifikan antara dimensi durasi 

dengan nomophobia. Hal ini berarti semakin tinggi skor dimensi durasi, 

maka semakin tinggi juga skor nomophobia yang dialami, dan sebaliknya. 

Berdasarkan data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dimensi perilaku penggunaan jejaring sosial yang memiliki koefisien 

korelasi tertinggi dengan nomophobia adalah dimensi intensitas, disusul 

dengan dimensi durasi dan terakhir adalah dimensi frekuensi. Hal ini 

berarti dimensi intensitas memiliki hubungan paling kuat dengan 

nomophobia dibandingkan dengan dimensi lainnya. 

Dimensi-dimensi tersebut sama-sama memiliki hubungan postif 

yang signifikan terhadap nomophobia, sehingga dapat dikatakan semakin 

tinggi intensitas, frekuensi atau pun durasi penggunaan jejaring sosial, 

maka akan semakin tinggi juga nomophobia  yang dialami seseorang. 

Selain itu, dari penelitian ini juga ditemukan skor mean wanita 

sebesar 126,84. Skor ini lebih tinggi dibandingkan dengan skor mean pria 

yang sebesar 120,67. Hasil perbedaan mean tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan antara nomophobia yang dialami oleh wanita dengan 

pria, dimana nomophobia yang dialami oleh wanita lebih tinggi daripada 

yang dialami oleh pria. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dipaparkan 

oleh Yildirim, dkk. (2016, hal. 1326) yang menyatakan bahwa skor 

nomophobia wanita lebih tinggi daripada pria dengan melihat 

perbandingan skor mean ke duanya. Hal ini mungkin terjadi mengingat 

kebutuhan untuk pemenuhan emosi atau afeksi wanita lebih tinggi 

dibandingkan dengan pria dan dengan menggunakan jejaring sosial wanita 

dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Oleh karena itu, akibat yang 
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ditimbulkan adalah nomophobia yang dialami wanita menjadi lebih tinggi 

dibandingkan dengan pria.  

Berdasarkan uji homogenitas yang telah dilakukan antara skor 

nomophobia yang dialami wanita dan pria, diperoleh nilai Levene Statistic 

sebesar 0,395 dengan p = 0,531. Hal ini berarti subjek penelitian berasal 

dari sampel yang homogen karena memenuhi syarat p > 0,05. 

Penelitian ini juga membuktikan mean nomophobia yang diperoleh 

oleh mahasiswa dari fakultas humaniora (mean= 129,08) lebih tinggi 

daripada mahasiswa fakultas non-humaniora (mean= 116,41). Hal ini 

menunjukkan bahwa nomophobia yang dialami oleh mahasiswa dari 

fakultas humaniora  lebih tinggi daripada mahasiswa dari fakultas non-

humaniora. Hal ini didukung dengan perilaku mahasiswa fakultas 

humaniora dalam menggunakan jejaring sosial yang memang lebih tinggi 

(mean= 114,9) daripada perilaku penggunaan jejaring sosial mahasiswa 

fakultas non-humaniora (mean= 105). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku penggunaan jejaring 

sosial mahasiswa fakultas humaniora lebih tinggi daripada mahasiswa 

fakultas non-humaniora, sehingga nomophobia yang dialami oleh 

mahasiswa humaniora juga lebih tinggi daripada mahasiswa fakultas non-

humaniora. 

Hal ini mungkin terjadi mengingat mahasiswa dari fakultas 

humaniora lebih dituntut untuk menjalin komunikasi dengan baik dan 

lebih sering berhubungan dengan orang lain dibandingkan dengan 

mahasiswa dari fakultas non-humaniora. Oleh karena itu, jejaring sosial 

menjadi salah satu alternatif untuk memudahkan interaksi tersebut, 

sehingga tidak heran jika perilaku penggunaan jejaring sosial mahasiswa 

humaniora lebih tinggi daripada mahasiswa dari fakultas non-humaniora. 

Berdasarkan uji homogenitas yang telah dilakukan diperoleh nilai 

Levene Statistic sebesar 0,056 dengan p = 0,813. Hal ini menunjukkan 
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subjek penelitian berasal dari sampel yang homogen karena memenuhi 

syarat p > 0,05. 

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketakutan yang 

dialami oleh mahasiswa UNIKA Soegijapranata didominasi oleh dimensi 

nomophobia yaitu tidak dapat berkomunikasi dengan mean sebesar 36,25. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yildirim, dkk. (2016, hal. 1327) 

yang mengungkap bahwa ketakutan terbesar yang dialami oleh mahasiswa 

terdapat pada dimensi tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat 

mengakses informasi.  

Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan try 

out terpakai, sehingga memungkinkan subjek masih dihadapkan pada 

skala yang belum dibersihkan dari item yang gugur. Hal ini membuat hasil 

yang kurang tersaring dengan lebih baik dalam pengisian skala tersebut.


