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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya teknologi komunikasi diciptakan untuk memberikan 

rasa nyaman bagi kehidupan manusia dan memudahkan dalam 

berkomunikasi. Teknologi yang semakin pesat, seolah menuntut manusia 

untuk mengikuti arus globalisasi. Teknologi komunikasi telah tertanam 

dalam kehidupan sehari-hari, karena alat komunikasi telah berevolusi dari 

sederhana ke komputer portabel serbaguna, yang disebut smartphone 

(telepon pintar) (Jung, 2014). 

Pada jaman modern seperti sekarang banyak orang berlomba-lomba 

untuk mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Awalnya ponsel 

hanya sekedar untuk bertukar pesan dan bertelepon saja, namun seiring 

perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa ada beberapa jenis 

gadget yang tersebar di Indonesia seperti  blackberry, tablet, dan smartphone.  

Smartphone atau ponsel cerdas memiliki bentuk yang lebih kecil 

dibanding gadget lain sehingga memudahkan pengguna untuk membawa. 

Maraknya penggunaan smartphone di Indonesia dapat dilihat secara 

langsung di lingkungan sekitar, seperti sekolah, kampus, kantor, café, mall, 

halte, atau bus. Pengguna perangkat sosial media ini seakan telah menjadi 

kebiasaan di masyarakat Indonesia. Dapat dilihat di 
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sekitar lingkungan masyarakat, mulai dari orang dewasa, remaja hingga 

anak-anak sudah pandai dalam menggunakannya.  

Gadget berupa smartphone memiliki banyak manfaat, selain untuk 

bertukar pesan, juga dapat memudahkan pengguna mengakses informasi 

melalui internet, bertelepon video, bermain game, mendengarkan lagu, 

mengunggah foto keseharian, bahkan sebagai alat dokumentasi. Tak heran 

jika smartphone menjadi salah satu bentuk perkembangan yang paling aktual 

di Indonesia selama lebih dari lima tahun Nurudin (dalam Utaminingsih, 

2006).  

Penelitian Park dan Lee (2012) mengatakan bahwa hubungan baik 

dengan teman atau keluarga serta adanya dukungan sosial dapat meringankan 

keadaan emosional negatif. Banyak sumber menunjukkan remaja sering 

mengalami depresi, kesepian, dan kehilangan harga diri, karena mereka 

rentan terhadap kejadian kehidupan yang penuh tekanan di kampus. Adanya 

komunikasi mendukung terciptanya hubungan sosial, hal tersebut menjadi 

salah satu alasan utama penggunaan smartphone. 

Smartphone menawarkan banyak fungsi, termasuk beragam konten 

internet dan pemutar multimedia. Terutama aspek inovatif yang dimiliki 

smartphone adalah pengguna dapat men-download berbagai jenis aplikasi 

mobile, ke dalam smartphone seperti, instagram, path, line, bbm, whatsapp, 

dan lain-lain. Setiap aplikasi memiliki kegunaan masing-masing sesuai 

dengan kebutuhan pemilik (Jung, 2014). 

Smartphone sekarang sudah erat hubungan nya dengan kehidupan 

manusia. Smartphone merupakan kebutuhan yang tak bisa lepas dari  

aktivitas sehari-hari manusia. Hampir semua aspek kehidupan, bergantung 
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pada smarthphone, khususnya di kota-kota besar. Pattiradjawane (dalam 

Utaminingsih, 2006) melakukan riset terhadap pemakaian dan penggunaan 

ponsel di Indonesia. Dalam riset tersebut menunjukkan bahwa hasil 

persentase terbesar pengguna ponsel berdasarkan usia yaitu usia 15-24 tahun 

mendapatkan presentase sebesar 31%, berdasarkan kota-desa yaitu kota 

mendapatkan presentase sebesar 71% dan desa 29%. 

Berdasarkan kota-desa pada lima pulau (Jawa, Sumatera, Sulawesi, 

Kalimantan, dan Bali) yaitu kota mendapatkan presentase lebih dari 55% dari 

masing-masing pulau), hal tersebut menunjukkan bahwa pada lima pulau 

tersebut daerah kota mendapat presentase lebih besar daripada desa. 

Sedangkan untuk perbandingan berdasarkan masing-masing pulau tersebut 

persentase terbesar adalah pulau Jawa yaitu 71%, yang berarti pulau jawa 

memiliki presentase lebih tinggi dibandingkan pulau lain. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengguna ponsel terbesar merupakan kelompok remaja 

yang berada di daerah perkotaan terutama di pulau Jawa. 

Penggunaan ponsel sekarang bukan hanya sebagai alat komunikasi 

semata, melainkan juga mendorong terbentuknya interaksi yang sama sekali 

berbeda dengan interaksi tatap muka. Disini proses interaksi terjadi secara 

cepat melalui suara dan teks atau tulisan dengan teknologi komunikasi 

smartphone Brotosiswoyo (dalam Putra, 2014) . 

Dari sekian kelebihan yang telah ditawarkan dari suatu smartphone, 

terdapat juga dampak negatif bermunculan. Budyatna (dalam Putra, 2014) 

mengemukakan bahwa bentuk komunikasi yang paling ideal adalah yang 

bersifat transaksional, dimana proses komunikasi dilihat sebagai suatu proses 

yang dinamis dan timbal balik. Disini Budyatna (dalam Putra, 2014) melihat 
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bahwa dengan munculnya penggunaan ponsel akan memengaruhi proses 

transaksional tersebut yang akan menurunkan kualitas dan kuantitas pada 

interaksi tatap muka. 

Penggunaan ponsel dapat menimbulkan dampak-dampak tertentu. 

Dampak tersebut dibagi menjadi beberapa aspek yaitu, aspek psikologis, 

sosial, keuangan dan kesehatan atau keselamatan jiwa seseorang. 

Badwilan (dalam Utaminingsih, 2006) menjelaskan pada aspek 

psikologis dan sosial   

Badwilan (dalam Utaminingsih, 2006) menyatakan bahwa semakin 

banyak pesan melalui SMS (Short Message Service) yang berisi ajakan-

ajakan bersifat kriminal akan semakin memengaruhi kondisi psikologis 

seseorang. Seperti kasus yang sedang marak ditemukan adalah pesan yang 

berisi penipuan untuk memeras seseorang. Bahkan ada juga yang bersifat 

pornografi berupa pesan teks, gambar, maupun video. Mudahnya akses 

keluar-masuk pesan tersebut melalui ponsel membawa dampak negatif, 

terutama untuk generasi muda jaman sekarang.  

Selain itu, Badwilan (dalam Utaminingsih, 2006) mengatakan bahwa 

salah satu hal yang sering terjadi adalah saat seseorang berkumpul dengan 

teman atau keluarga nya, namun seseorang tersebut lupa untuk men- silent 

(tidak ada bunyi) ponsel, yang mengakibatkan terganggu nya konsentrasi dan 

membuat terkejut orang-orang di sekitarnya. Misalnya saat sedang 

beribadah, saat proses kuliah berlangsung, saat rapat organisasi dan lain-lain. 

Selain itu kesalahpahaman dalam pemaknaan pesan melalui komunikasi 

secara tidak langsung dengan menggunakan ponsel juga sering terjadi. 
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Smartphone juga dapat memberikan efek candu berupa gangguan 

komunikasi verbal dalam berkomunikasi secara langsung di dalam 

lingkungannya. Menurut salah satu ahli teknologi informasi dari Institut 

Teknologi Bandung (ITB), Dimitri Mahayana (dalam Maunah, 2016) 

menunjukkan bahwa, sekitar 5-10 persen gadget mania atau pecandu gadget 

terbiasa menyentuh gadgetnya sebanyak 100-200 kali dalam sehari. Jika 

waktu efektif manusia beraktivitas 16 jam atau 960 menit sehari, maka orang 

yang kecanduan gadget akan menyentuh perangkatnya itu hanya kurang dari 

5 menit sekali. 

Sebenarnya semua kembali lagi pada individu masing-masing dalam 

menggunakan smartphone nya, jika dapat menggunakan secara efektif dan 

efisien maka akan memberikan manfaat kemudahan untuk berbagi informasi 

dan berkomunikasi. Misalnya manfaat yang di dapat bagi remaja yaitu, dapat 

membantu dalam bekerja sama dengan orang-orang di lingkungan sosialnya 

terutama dengan teman-teman sebayanya di sekolah yang sebagian besar 

remaja menghabiskan waktu disana. Akan tetapi, smartphone juga akan 

berdampak buruk bagi penggunanya karena manusia terutama remaja akan 

lebih memilih berkomunikasi melalui media dari pada berkomunikasi secara 

tatap muka, terlebih jika remaja menggunakan hanya untuk kesenangan atau 

hiburan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modern saat ini para remaja 

lebih memilih bertukar pesan dengan fitur sejenis aplikasi chatting. Remaja 

juga mudah terlena dengan fitur menarik yang terdapat dalam smartphone 

yang akan membuat remaja lupa waktu. Komunikasi melalui smartphone 

dianggap lebih praktis dan mudah dibanding dengan bertatap muka yang 

membutuhkan lebih banyak waktu. Mudahnya mengakses informasi dan 
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hiburan melalui smartphone, akan membuat remaja seolah-olah menjadi 

kecanduan terhadap smartphone mereka. 

Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi pengguna smartphone 

terutama remaja untuk dapat berkomunikasi secara intensif dalam proses 

hubungan sosial jarak jauh. Tetapi, tidak banyak yang menyadari bahwa para 

remaja telah disibuk kan dengan smartphone-nya yang akan menyebabkan 

kurangnya interaksi secara langsung (tatap muka) dan juga kepekaan 

terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti misalnya saat seseorang berpapasan 

dengan orang lain, yang dilakukan seharusnya adalah saling menyapa namun, 

hal tersebut tidak terjadi karena masing-masing orang tidak menyadari 

keberadaan satu sama lain serta sibuk dengan smartphone yang dimiliki 

masing-masing. Ada juga fenomena yang terjadi di masyarakat jaman 

sekarang, dapat dilihat secara langsung saat ada kecelakaan. Seharusnya 

seseorang segera memberikan pertolongan pada korban namun yang terjadi 

malah sebaliknya, kebanyakan orang terlebih dahulu  mengambil foto 

kejadian dan membagikan informasi lewat sosial media sebelum 

memberikan pertolongan. 

Terdapat juga sebuah video yang menggambarkan tentang bagaimana 

smartphone hadir dalam kehidupan saat ini yang dimuat dalam Youtube, 

video tersebut berisikan bait seperti berikut:  

Siapa yang hari ini nggak berteman dengan dia? Dimanapun, kamu 

selalu melihat keadaannya setiap saat. Kamu nggak bisa jauh dari dia, 

karena mungkin dia penting banget buat kamu. Ketika kamu senang, 

kamu baginya ke dia. Ketika kamu sedih, kamu juga lampiaskannya 

ke dia. Kamu sering menyebutnya dengan nama Smartphone. Si 

Smartphone ini hebat ya? Dia bisa bawa kamu ke dunianya hingga 

berjam-jam lamanya. Sampai kamu lupa, kalau orang-orang 

terdekatmu mungkin pengen banget cerita dan dengerin cerita kamu 

hari itu, tapi sayangnya kamu lebih asik dengan smartphone-mu. Dia 
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bisa buat kamu nyaman dan buat kamu sulit lepasin dia. Memangnya 

ada apa? Apa orang-orang di sekitarmu membosankan? Ataukah, 

kamu sudah kehilangan rasa kepedulian? Bagaimana kalau 

sebenarnya mereka punya cerita hebat yang hanya ingin mereka 

ceritakan ke kamu? Apa kamu setega itu nggak menghargai mereka?  

Coba letakkan smartphone-mu sejenak, dan lihat senyuman di wajah 

mereka ketika berbagi kebahagiannya denganmu, atau betapa 

tenangnya mereka setelah menceritakan masalahnya denganmu. Ini 

bukan tentang menarik tidaknya cerita mereka, tapi tentang 

bagaimana cara kita menghargai kehadiran oranglain sebagai 

makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, 

cobalah perhatikan sekelilingmu, karena dunia sosial yang sebenarnya 

ada di depan matamu bukan di smartphone-mu. 

Video tersebut menggambarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini, 

yaitu orang-orang menjadi terlena dengan smartphone, bahkan ketika sedang 

bertemu dengan oranglain maupun sedang berkumpul. Orang-orang seakan 

merasa lebih nyaman untuk menghadap layar smartphone mereka 

dibandingkan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya. 

Jika seseorang sudah kecanduan smartphone pengguna akan 

kehilangan makna interaksi sosial. Interaksi sosial adalah dasar dari proses 

sosial yang terjadi akibat adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis, 

dalam hal ini mencakup hubungan antarindividu, antarkelompok maupun 

yang terjadi antara individu dan kelompok (Soekanto, 1990). Maka dari itu, 

interaksi sosial nyata merupakan interaksi yang dilakukan secara langsung. 

Dengan adanya smartphone, akan memberi pengaruh terhadap perilaku 

sosial manusia, yaitu manusia menjadi semakin jarang melakukan interaksi 

sosial langsung (tatap muka) terutama pada remaja.  

Sebagai makhluk sosial, perilaku remaja banyak dipengaruhi oleh 

berbagai faktor baik dari dalam diri remaja itu sendiri maupun dari 

lingkungannya. Menurut Kurt Lewin  (dalam Azwar, 1998) perilaku adalah 

fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Karakteristik individu meliputi 



8 
 

 
 

berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang 

saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan 

faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Remaja sangat mudah 

terpengaruh oleh lingkungan, karena remaja masih dalam masa pencarian jati 

diri. Oleh karena itu remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan 

berusaha mencari sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan dirinya.  

Berkaitan dengan pendapat Kurt Lewin, maka bisa diperkirakan, 

remaja lebih memilih untuk sibuk dengan perangkat smartphone  daripada 

harus berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Hal tersebut merupakan 

keinginannya yang dipengaruhi oleh budaya modern dalam penggunaan 

smartphone. 

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan pihak sekolah dan 

beberapa siswa yang akan dijadikan lokasi pengambilan data penelitian pada 

tanggal 25 Oktober 2016, pihak sekolah mengatakan bahwa “Di sekolah 

sebagian besar siswa menggunakan smartphone secara intens, bahkan di 

sekolah diperbolehkan untuk menggunakan smartphone saat jam pelajaran 

untuk browsing dan memang di sekolah tidak ada peraturan khusus dalam 

penggunaan smartphone di sekolah” dan beberapa siswa  seperti, AP (2016) 

mengatakan: “Saya lebih senang bertatap muka secara langsung dengan 

orang yang ingin saya ajak berbincang, karena jadi bisa mengetahui 

ekspresi dari lawan bicara. Namun saya tidak bisa jika di tengah orang-

orang yang tidak saya kenal, tidak membawa handphone, saya merasa 

seperti ‘orang hilang.” FT, (2016) menyatakan: “Lebih senang ketemu 

langsung dengan orang tersebut, karena lebih enjoy aja ngomongnya. Tapi 

kalau pergi jalan-jalan walaupun udah sama temen-temen rasanya ada yang 
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aneh kalau nggak bawa handphone, apalagi biasanya kita selfie bareng 

kalau lagi kumpul.” AM (2016) menjawab: “Tergantung kondisi aja, kalau 

pengen ketemu orang yang memang jarak jauh lebih suka lewat video call, 

tapi kalau emang bisa dijangkau jarak dan pas ada waktu luang ya janjian 

buat ketemu.”  Setelah mengetahui pernyataan dari pihak sekolah dan para 

remaja tersebut, menurut peneliti remaja memiliki alasan masing-masing 

untuk melakukan interaksi secara langsung atau menggunakan smartphone.  

Dari hasil wawancara di atas diketahui remaja intens menggunakan 

smartphone sesuai dengan keinginannya. Remaja melakukan interaksi hanya 

dengan teman atau orang yang dikenal. Hal tersebut memicu menurunnya 

interaksi sosial remaja dengan orang lain dan kepedulian terhadap 

lingkungan sekitarnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan antara intensitas penggunaan smartphone dengan interaksi sosial 

pada remaja.  Pada penelitian ini, interaksi sosial yang akan diteliti adalah 

interaksi sosial yang bersifat langsung. 

 

B. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

intensitas penggunaan smartphone dengan interaksi sosial pada remaja. 

 

C. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi psikologi 

sosial dan psikologi komunikasi berkaitan dengan intensitas penggunaan 

smartphone dan interaksi sosial. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi 

tentang hubungan antara intensitas penggunaan smartphone dengan interaksi 

sosial pada remaja. 


