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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang pesat membawa banyak keuntungan 

bagi kehidupan. Salah satunya terjadi pada alat komunikasi yaitu telepon 

genggam. Seiring berjalannya waktu, telepon genggam telah berinovasi 

menjadi telepon pintar (smartphone).  

Banyaknya fitur yang disediakan oleh smartphone membuat para 

pengguna smartphone menjadi bertambah. Hasil riset Barometer Konsumen 

dan Taylor Nelson Sofres menunjukkan bahwa Indonesia mengalami 

pertumbuhan cepat dalam mengadopsi smartphone dari 14 % menjadi 28% 

dalam satu tahun yaitu periode 2013 sampai 2014, selain itu Indonesia 

menjadi nomor satu di Asia dalam mengakses internet via smartphone 

(Ngazis, 2015). Data tersebut membuktikan bahwa pengguna smartphone di 

Indonesia akan terus bertambah setiap tahunnya dengan sangat cepat. 

Smartphone memiliki banyak fungsi dan kelebihan dari telepon 

genggam. Salah satu perbedaan yang paling terasa dan paling memanjakan 

penggunanya adalah adanya akses internet. Akses internet pada telepon 

genggam membuat dunia menjadi semakin tanpa batas. Hanya dengan 

menggerakkan jari pada sebuah smartphone individu sudah dapat bertukar 

informasi dengan dunia luar, dapat menikmati hiburan serta memudahkan 

dalam segala aktivitas. Ada kutipan yang menyebutkan bahwa ‘dunia dalam 

genggamanmu’. Kutipan tersebut memiliki arti bahwa segala aktivitas, 

pekerjaan dan hal lain yang diinginkan dapat dijangkau dengan sebuah 
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smartphone. Hanya dengan duduk bersantai pun seseorang sudah dapat 

melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan dengan sebuah smartphone.  

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di 

Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa, angka tersebut meningkat dari tahun 

2016 yang tercatat mencapai 132,7 juta jiwa (Setiawan, 2018). Berdasarkan 

hasil riset yang dilakukan Merketeers dan MarkPlus Insight menyatakan 

bahwa pengguna internet yang merupakan netizen menghabiskan hidupnya 

di dunia maya lebih dari tiga jam setiap hari. Hampir separuh dari netizen di 

Indonesia merupakan pengguna internet muda berusia di bawah 30 tahun 

dan bahkan hampir 95% dari netizen adalah pengguna internet melalui 

perangkat ponsel atau smartphone (Fauziah & Zuraya, 2013). 

Zaman yang serba modern dan instan tentu saja mempengaruhi 

masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan. Seorang individu akan 

memilih cara yang dapat mempersingkat waktu yaitu dengan mengandalkan 

teknologi. Mayoritas proses komunikasi yang dilakukan melalui smartphone 

daripada bertatap muka secara langsung dikarenakan dapat menghemat 

waktu tempuh untuk bertemu. Ketika dalam perjalanan individu dapat sambil 

menyelesaikan aktivitas/pekerjaan atau sekedar menghibur diri dengan 

mendengarkan lagu ataupun menonton video/film. Oleh karena itu 

smartphone menjadi pilihan. Smartphone seolah-olah adalah dunia baru 

layaknya dunia di kehidupan yang berbeda. Banyak sekali hal-hal yang 

dapat membuat seseorang lupa waktu hanya dengan sebuah smartphone.  
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Ada beberapa kasus yang disebabkan karena keasyikan bermain 

smartphone. Berita yang dikutip dari Shanghaiist menyebutkan seorang 

wanita di provinsi Jiangsu melakukan hal yang fatal. Seorang wanita yang 

terlalu asyik bermain smartphone bahkan salah masuk lift, wanita tersebut 

masuk ke dalam lift khusus mobil. Insiden tersebut mengakibatkan kaki kiri 

wanita tersebut hancur (Saputra, 2017). Kasus lain terjadi di Bondowoso 

yaitu dua orang siswa SMP dan SMU kecanduan smartphone yang 

tergolong parah. Siswa tersebut tidak peduli dengan lingkungan sekitar 

bahkan dapat melukai diri sendiri hingga orang lain jika mainannya diambil 

(Astro, 2018). Kasus yang dialami wanita di Jiangsu dan pelajar di 

Bondowoso merupakan salah satu dampak negatif dari nomophobia.  

Istilah nomophobia pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh 

UK Post Office dalam sebuah studi untuk menyelidiki kecemasan yang 

diderita pengguna smartphone (SecurEnvoy, 2012). Nomophobia dianggap 

sebagai gangguan yang modern dan baru-baru ini telah digunakan untuk 

menggambarkan ketidaknyamanan atau kecemasan yang disebabkan oleh 

tidak berada dekat dengan perangkat komunikasi virtual seperti telepon 

genggam (King, A., Valença, A., Silva, A., Baczynski, T., Carvalho, M., & 

Nardi, A., 2013).  

Survei yang dilakukan oleh Chicago Tribune, di Amerika Serikat, 

dimana lebih dari 40% responden menyatakan 'lebih baik tidak gosok gigi 

selama seminggu daripada pergi tanpa smartphone'. Ada juga survei yang 

dilakukan oleh 11Mark, yang menyatakan bahwa 75% responden 

menggunakan smartphone di kamar mandi (Parikesit, 2013).  
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Tentunya sesuatu yang berlebihan tidak akan baik dan membawa 

pengaruh buruk bagi kehidupan. Berlaku juga untuk penggunaan 

smartphone yang berlebihan sehingga mengakibatkan kecanduan 

smartphone atau nomophobia. Menurut Dr. Sanjay Dixit, seorang psikiater 

dan penelilti riset, nomophobia belum dimasukkan dalam kategori 'phobia' 

secara resmi oleh buku teks DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder V) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association 

(Parikesit, 2013). Namun dilansir dari metrotvnews.com dampak negatif dari 

nomophobia adalah a). Stres, b). Kurang fokus, c).Kurang interaksi terhadap 

lingkungan sekitar, d) insomnia, e). Kurang produktif (Suleha, 2017). Bagi 

beberapa orang akan menganggap hal tersebut sebagai hal biasa apalagi 

jika mengingat bahwa zaman sudah semakin canggih berkat teknologi. 

Namun ada juga beberapa orang yang menganggap sebagai hal yang tidak 

biasa. Persepsi dari setiap individu akan berbeda-beda sesuai dengan 

keyakinan pada setiap individu. Persepsi sendiri memiliki keterkaitan dengan 

sikap.  

Sikap adalah salah satu istilah di bidang psikologi yang berhubungan 

dengan persepsi dan tingkah laku. Sikap terhadap nomophobia adalah 

persepsi dan tingkah laku terhadap perasaan tidak nyaman, takut, cemas 

dan gelisah ketika berada jauh dari ponsel atau ponsel sedang bermasalah. 

Sikap setiap individu terhadap nomophobia akan berbeda-beda, sesuai 

dengan kepercayaan yang dimiliki individu. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan membuktikan setiap 

tahunnya individu yang mengalami atau bahkan kecenderungan nomophobia 
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semakin meningkat. Kasus nomophobia tidak terjadi di segala usia. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat 

golongan usia tertentu yang banyak mengalami nomophobia. Berdasarkan 

usia pengguna ponsel berusia 18 hingga 24 tahun, adalah golongan yang 

paling nomophobic yakni sekitar 77%, disusul usia 25 hingga 34 tahun 

sebanyak 68% dan usia 54 tahun ke atas. Bahkan ditahun 2014 prosentase 

pengidap nomophobia meningkat hingga mencapai 85% dan angka tersebut 

dapat terus meningkat hingga saat ini. Apalagi untuk bangsa di Asia yang di-

kenal lebih kekeluargaan dan harmony (Heri, 2015). Pada tahun 2014 

persentase pengidap nomophobia sekitar 84% direntang usia 19-24 tahun 

(Mayangsari, 2015). Paparan diatas menunjukkan bahwa usia yang rentan 

mengalami nomophobia adalah usia 18-34 tahun, maka responden termasuk 

dalam kategori usia dewasal awal. Usia dewasa awal ialah periode 

perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 

dua puluhan tahun dan yang berakhir pada usia tiga puluhan tahun 

(Santrock, 2002). 

Rentang usia 18-24 tahun dalam strata pendidikan pada umumnya 

adalah individu yang berada pada bangku perkuliahan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Adiarsi, dkk (2015) menunjukkan bahwa mahasiswa yang 

mengakses internet di bawah lima jam per hari umumnya sudah sibuk 

dengan pekerjaannya dan tidak terlalu intens menggunakan media internet 

baik melalui smartphone maupun komputer. Berbeda dengan mahasiswa 

yang mengakses internet di atas lima jam per hari, hampir setiap saat 
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mereka menggunakan internet untuk media sosial dan pesan instan (instant 

messenger) melalui ponsel pintarnya (smartphone).  

Penelitian yang telah dilakukan tentang nomophobia dalam 

pembahasannya menggunakan kata ganti kecanduan atau adiksi. Penelitian 

dengan judul Faktor-Faktor Resiko Kecanduan Menggunakan Smartphone 

juga menggunakan kata nomophobia sebagai pengganti kata kecanduan 

smartphone (Agusta, 2016). Penelitian lain dengan judul Perancangan 

Aplikasi Liva untuk Mengurangi Nomophobia dengan Pendekatan Gamifikasi 

menyebutkan bahwa nomophobia adalah perasaan ketergantungan pada 

smartphone dan mengakibatkan ketakutan berlebih bila tidak berada 

disekitar smartphone. Penelitian tersebut juga menyebutkan salah satu 

dampak negatif dari perangkat teknologi adalah ketergantungan, salah 

satunya disebut nomophobia (Pradana, Muqtadiroh, & Nisafani, 2016). 

Nomophobia juga digolongkan sebagai fenomena kecanduan (addiction). 

Hal tersebut karena simtom-simtom yang digambarkan tercakup dalam 

nomophobia seperti ketakutan dan kecemasan, lebih menyerupai gejala 

withdrawal (sakau) akibat adiksi (Novri, 2018). 

Peneliti telah melakukan survei secara online mengenai 

kecenderungan nomophobia yang ditujukan kepada mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang pada 10 Februari 2018. Survei tersebut 

mendapat respon dari mahasiswa sebanyak 146 responden. Sekitar 117 

mahasiswa menjawab bahwa banyak waktu yang tersita karena smartphone, 

98 mahasiswa merasa tidak nyaman ketika smartphone tertinggal atau pergi 

tidak membawa smartphone, 97 mahasiswa merasa tidak nyaman ketika 
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smartphone tidak mendapat jaringan atau baterai lemah, 95 mahasiswa 

selalu meletakkan smartphone didekatnya ketika tidur, 60 mahasiswa selalu 

mengecek smartphone walaupun menyela apa yang sedang dikerjakan dan 

59 mahasiswa menjawab bahwa mengeluarkan biaya yang besar untuk 

keperluan smartphone. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan kemudian disimpulkan, 

bahwa banyak dari hasil penelitian membuktikan usia rentan untuk 

mengalami nomophobia adalah usia dewasa awal atau termasuk dalam 

generasi Z di tahun 2018. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam 

rentang pertengahan 1990-an atau tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 

(Adam & Pramisti, 2017). Usia tersebut banyak mengalami nomophobia 

dikarenakan generasi Z lahir dan tumbuh seiring dengan perkembangan 

teknologi. Serta sudah menjadi ciri khas bahwa generasi Z tidak buta 

teknologi dan serba canggih. Kemudahan dan kecanggihan yang didapat 

dari smartphone membuat para generasi Z betah untuk berlama-lama 

dengan smartphone. Bahkan studi sebelumnya menunjukkan, sebanyak 

77% responden berusia 18-24 tahun tidak mampu menjauh dari ponsel 

mereka selama lebih dari beberapa menit saja (Maharani, 2015). 

Generasi Z atau disebut juga iGeneration, generasi net atau generasi 

internet. Apapun kegiatan yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan 

dunia maya. Sejak kecil generasi Z sudah mengenal teknologi dan akrab 

dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

kepribadian mereka. Sehingga tak jarang banyak para generasi Z memiliki 

kecenderungan nomophobia. Generasi Z pada tahun 2018 merupakan 
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generasi yang tergolong dalam kategori usia dewasa awal. Usia dewasa 

awal merupakan usia individu mancari jati diri, senang mencoba hal dan 

pengalaman baru, serta mencoba berbagai hal yang menarik. Hal tersebut 

memiliki kesamaan dengan definisi dari sensation seeking yang 

dikemukakan oleh (Zuckerman, 1979) dalam buku “Sensation Seeking: 

Beyond the Optimal Level of Arousal”, bahwa pencarian sensasi adalah 

sebuah sifat akan kebutuhan untuk perubahan, kebutuhan untuk melakukan 

hal baru, pengalaman dan sensasi yang bersifat kompleks serta keinginan 

untuk mengambil resiko yang bersifat fisik dan sosial untuk kepentingan 

tertentu.  

Penelitian mengenai dorongan mencari sensasi (sensation seeking) 

dengan kenakalan pada remaja yang dilakukan oleh Delly (2009) 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Pramudita (2016) tentang dorongan mencari 

sensasi (sensation seeking) dan perilaku bullying memiliki hubungan positif 

yang sangat signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencarian sensasi 

pada remaja bisa memiliki dampak yang buruk jika tidak dipenuhi secara 

benar. 

Sensation seeking adalah salah satu faktor penyebab munculnya 

nomophobia. Telah banyak penelitian yang dilakukan pada kasus 

nomophobia serta faktor penyebabnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Yuwanto, 2010) mengenai mobile phone addict mengemukakan ada empat 

faktor penyebab kecanduan smartphone. Faktor penyebab nomophobia 

yang paling beresiko adalah faktor internal yang terdiri dari aspek perilaku 
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seperti sensation seeking yang tinggi, self-esteem yang rendah dan kontrol 

diri yang rendah. Faktor kedua adalah faktor situasional yang mengandung 

aspek tentang kondisi psikologis individu. Faktor ketiga adalah faktor 

eksternal yang mengandung aspek tentang bagaimana pengaruh media 

memaparkan smartphone secara luas. Faktor keempat adalah faktor sosial 

yang mengandung aspek tentang kebutuhan interaksi sosial remaja 

menggunakan smartphone. 

Penelitian mengenai penggunaan telepon genggam smartphone 

dengan nomophobia pada mahasiswa oleh Fajri (2017) menunjukkan 

adanya hubungan positif yang sangat signifikan. Pada penelitian tersebut 

bahwa hasil kategorisasi penggunaan smartphone terdapat 43 mahasiswa 

(47,25%) dari 91 mahasiswa paling banyak menunjukkan tingkat 

penggunaan smartphone tinggi. Sumbangan efektif penggunaan smartphone 

dengan nomophobia sebesar 39,2%, dan sisanya 60,8% dipengaruhi oleh 

faktor lain selain faktor penggunaan smartphone yang menyebabkan 

nomophobia. 

Musdalifa, Khumas dan Nurdin (2017) melakukan penelitian 

mengenai kebutuhan afiliasi dan nomophobia pada mahasiswa Universitas 

Negeri Makassar. Sampel pada penelitian tersebut berjumlah 378 

mahasiswa yang diwakili oleh 42 mahasiswa dari setiap fakultas. Hasil 

kategorisasi menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki tingkat 

nomophobia dalam kategori sedang. Terdapat 37 subjek (9,79%) memiliki 

tingkat nomophobia tinggi, 325 subjek (85,98%) memiliki tingkat nomophobia 

sedang, dan 16 subjek (4,23%) memiliki tingkat nomophobia rendah. Hasil 
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dari penelitian tersebut adanya hubungan positif antara kebutuhan afiliasi 

dengan nomophobia pada mahasiswa aktif Universitas Negeri Makassar. 

Berarti semakin tinggi kebutuhan afiliasi yang dimiliki subjek maka semakin 

tinggi pula nomophobia yang dimiliki. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fajri (2017) 

mengenai penggunaan smartphone dengan nomophobia pada mahasiswa 

dan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifa dkk (2017) mengenai 

kebutuhan afiliasi dengan nomophobia pada mahasiswa memiliki hasil yang 

positif. Sudah menjadi ciri khas bahwa generasi Z tidak buta teknologi dan 

serba canggih. Nomophobia merupakan sebuah istilah yang sangat rentan 

untuk terjadi pada generasi penerus bangsa terutama pada generasi Z. Hal 

tersebut membuat peneliti ingin melihat bagaimanakah sikap mahasiswa 

terhadap kasus nomophobia yang menyerang para generasi muda. 

Kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang sikap terhadap 

nomophobia. Maka timbul pertanyaan, apakah ada hubungan antara 

sensation seeking dengan sikap terhadap nomophobia pada mahasiswa? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sensation 

seeking dengan sikap terhadap nomophobia. 
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C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi dunia psikologi, 

terutama dalam bidang psikologi klinis yang berkaitan dengan sikap 

terhadap nomophobia dengan sensation seeking. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa yang memiliki sensation seeking tinggi untuk dapat 

menyalurkan kebutuhan sensasinya pada kegiatan-kegiatan outdoor 

agar lebih aktif berkegiatan sehingga waktu untuk bermain smartphone 

menjadi lebih sedikit.  

  


