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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahluk sosial, yang perlu melakukan 

komunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kelangsungan 

hidupnya. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau dengan 

menggunakan perantaraan alat komunikasi. Alat komunikasi untuk 

membantu manusia berinteraksi dengan orang lain semakin berubah 

terkait erat dengan berkembangnya teknologi (Herawati, 2001; Biglu 

dan Ghavami, 2016). Teknologi informasi dan komunikasi telah 

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

manusia sekarang ini (Salehan & Negahban, 2013). 

Ponsel atau mobile phone adalah salah satu alat komunikasi 

yang paling sering digunakan (Oulasvirta, Rattenbury, Ma, & Raita, 

2012). Lebih lanjut Oulasvirta, dkk. mengemukakan bahwa 

smartphone dianggap evolusi paling baru dari mobile ICTs 

(Information and Communication Technologies). Ada berbagai 

macam fungsi dari smartphone, termasuk kamera, music player, GPS 

(global positioning system), gaming, mengirim dan menerima e-mail, 

social networking, dan lain – lain (Zulkefly & Baharudin, 2009). 

Smartphone dilengkapi dengan berbagai macam fitur – fitur yang 

tidak hanya dapat digunakan untuk komunikasi tetapi juga hiburan 

bahkan berbelanja. (Park, Kim, Young, & Shim, 2013). 
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Pengguna mobile phone di Indonesia meningkat 142% dari 

total populasi sebanyak 262 juta jiwa dan telah mencapai 371,4 juta 

(katadata.co.id, 2017). Berdasarkan data wearesocial.sg (dalam 

katadata.co.id, 2017), pengguna internet di Indonesia mencapai 

132,7 juta dengan penetrasi sekitar 51% dari populasi. Dibandingkan 

dengan posisi Januari 2016, pengguna ponsel Indonesia meningkat 

14 persen (katadata.co.id, 2017). 

Penggunaan mobile phone sebenarnya dilarang dibeberapa 

tempat seperti di SPBU, di rumah sakit, saat naik pesawat dan saat 

melihat film di bioskop (Bianchi & Phillips, 2005), namun masih 

nampak bahwa banyak orang yang tidak mematuhi peraturan ini. 

Pengemudi kendaraan yang menggunakan mobile phone saat 

mengendarai berpotensi lebih tinggi mengalami kecelakaan 

(McEvoy dkk., 2005). 

Kebanyakan pengguna mobile phone adalah orang muda atau 

remaja (Kennedy dkk., 2008). Hal ini dikarenakan remaja 

beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dengan 

cepat (Porter dkk., 2015), terutama di antara generasi Y dan Z yang 

kebutuhan utamanya adalah untuk bersosialisasi, bergabung dan 

merasa disukai (Pavithra, Madhukumar & Mahadeva, 2015). Mobile 

phone populer di kalangan siswa sekolah menengah dan universitas 

karena mereka ingin meningkatkan frekuensi komunikasi sosial dan 

memperluas kesempatan untuk membangun hubungan sosial 

(Srivastava, 2005). Miller-ott, Kelly, dan Duran (2014) 

mengemukakan bahwa remaja percaya bahwa dengan adanya mobile 

phone dapat tetap membuat lebih terhubung dan tidak menyebabkan 

rasa khawatir dari orang tua atau teman.  
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Pengguna mobile phone juga bisa menerima informasi sewaktu 

berselancar di internet, yang bahkan bisa membantu diri sendiri dari 

situasi yang tidak nyaman (Gezgini, 2017). Kang dan Jung (2014) 

menyatakan bahwa remaja beranggapan bahwa mobile phone 

memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan seperti belajar, 

kemampuan individu, keamanan, dan hubungan manusia. Lebih 

lanjut Kang dan Jung juga mengemukakan bahwa mobilitas dari 

mobile phone menyediakan berbagai macam manfaat dan 

memuaskan basic needs remaja. Akibatnya, banyak remaja 

cenderung sangat bergantung pada mobile phone mereka.  

Beberapa tahun terakhir, remaja semakin menjadi lebih 

bergantung dengan mobile phone ini karena mereka bisa 

menggunakannya kapanpun dan hampir di manapun. Saat 

penggunaan internet lewat smartphone menjadi maladaptif, akan 

berdampak pada finansial, fisik, psikologis dan aspek sosial dari 

kehidupan (Beranuy, Oberst, Carbonell, & Chamarro, 2009). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa radiasi dari mobile phone 

menjadi penyebab dari perubahan regulasi gen, masalah pada 

pendengaran, penglihatan menjadi samar, peningkatan tekanan asam 

pada kornea dan jaringan kornea, sakit kepala, sensasi panas di 

telinga, kehilangan ingatan dan kelelahan. (Zhao, Zou, & Knapp, 

2007 ; Meo & Al-dreess, 2005; Balci, Namuslu, Devrim, & Durak, 

2009; Hocking & Westerman, 2003; Yioultsis dkk., 2002). Radiasi 

dari mobile phone dalam waktu yang lama bahkan dapat 

menyebabkan tumor otak (Hardell, Carlberg, & Mild, 2006). 

Semakin banyak orang mempunyai dan menggunakan mobile 

phone. Hal ini dikarenakan mobile phone memiliki banyak fungsi 

dan kemampuan walaupun menimbulkan masalah dari 
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penggunaannya. Inilah yang mendasari peneliti – peneliti di seluruh 

dunia melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang 

berasal dari mobile phone dengan berbagai macam nama untuk 

mendeskripsikan fenomena tersebut, yaitu Excessive Use Of Mobile 

Phones (Pourrazavi, Allahverdipour, Jafarabadi, & Matlabi, 2014), 

Mobile Phone Dependence (Toda, Monden, Kubo, & Morimoto, 

2006), Mobile Phone Addiction (Ehrenberg dkk., 2008), Mobile 

Phone Problem Use (Bianchi & Phillips, 2005),  dan lain 

sebagainya. Masalah lain yang diperburuk oleh smartphone adalah 

nomophobia (Yildirim & Correia, 2015). 

Dalam penelitian yang dilakukan Dixit, dkk (2010) 

mengemukakan bahwa para siswa yang bergantung pada telepon 

seluler ditetapkan sebagai nomophobes. Nomophobia secara umum 

disebut sebagai ketergantungan pada ponsel (Dixit dkk., 2010) atau 

kecanduan ponsel (Forgays, Hyman, & Schreiber, 2014). Meskipun 

Forgays dkk. (2014) mendebatkan gagasan kecanduan ponsel, 

mereka tampaknya menganggap nomophobia sebagai istilah yang 

digunakan untuk merujuk pada kecanduan ponsel jika penggunaan 

telepon seluler mengganggu fungsi sehari-hari, menyebabkan 

kesusahan bagi pengguna, dan mengalihkan pengguna dari pekerjaan 

dan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Yildirim (2014) telah 

menuliskan lebih lanjut keterkaitan antara ketergantungan, 

kecanduan dan nomophobia. 

Istilah nomophobia dimunculkan sewaktu diadakan penelitian 

oleh Yougov mendapat tugas dari UK Post Office ( Bivin, Mathew, 

Thulasi, & Philip, 2014; Kanmani, Bhavani, & Maragatham, 2017). 

Penelitian ini mengambil sampel sejumlah 2163 orang menemukan 

bahwa hampir 53% pengguna ponsel di Inggris merasa cemas saat 
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telepon mereka hilang, kehabisan baterai, atau tidak memiliki 

jangkauan jaringan (Bahl & DeIuliis, 2015). Lebih dari 20% 

mengatakan bahwa mereka tidak pernah mematikan ponsel mereka, 

dengan satu dari sepuluh orang menjawab alasannya sebagai 

persyaratan pekerjaan, 9% mengatakan bahwa jika mobile phone 

dimatikan membuat mereka cemas dan 55% memberikan alasan 

ingin tetap berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja 

(Bhatia, Sharma, & Chhabra, 2008). 

Nomophobia merupakan kependekan dari “NO MObile phone 

PHOBIA”, yang berarti takut berada di luar kontak mobile phone 

(SecurEnvoy, 2012). Nomophobia menggambarkan gangguan yang 

mengacu pada kecemasan dan ketidaknyamanan disebabkan karena 

tidak berhubungan atau berdekatan dengan mobile phone (Cheever 

dkk., 2014).  Nomophobia belum terdaftar dalam DSM V dan tidak 

termasuk ke dalam specific phobia, namun Bragazzi dan Puente 

(2014) membuat proposal untuk mendaftarkannya.  

Peneliti juga melakukan survei awal dengan bantuan google 

formulir. Survei ini disebarkan secara online dan mendapatkan tiga 

puluh tujuh tanggapan dari mahasiswa (dua puluh sembilan 

perempuan dan delapan laki – laki) dengan rentang usia 18 – 23 

tahun.  Pernyataan pada kuisioner survei dibuat berdasarkan empat 

dimensi nomophobia yang dikemukakan oleh Yildirim (2014) yaitu 

not being able to communicate (tidak dapat berkomunikasi), losing 

connectedness (kehilangan konektivitas), not being able to access 

information (tidak dapat mengakses informasi), giving up 

convenience (menyerah pada kenyamanan). Pilihan jawaban yang 

tersedia adalah jawaban ya jika responden setuju dengan pernyataan 

yang terdapat dalam survei dan tidak jika responden tidak setuju 
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dengan pernyataan yang terdapat dalam survei. Berikut adalah 

ringkasan tabel hasil dari survei yang telah dilakukan. 

Tabel 1 

Hasil Survei 

No Skor Interval x (nilai tengah) f (frekuensi) fx 

1 20 – 23 21,5 1 21,5 

2 16 – 19 17,5 9 157,5 

3 12 – 15 13,5 10 135 

4 8 – 11 9,5 9 85,5 

5 4 – 7 5,5 5 27,5 

6 0 – 3 1,5 3 4,5 

Total 37 431,5 

Batasan minimal yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mengatakan bahwa responden tersebut mengalami nomophobia dari 

nilai rata - rata adalah 11,67. Peneliti menggunakan nilai batasan 

tersebut dan menemukan bahwa dua puluh orang dari tiga puluh 

tujuh total responden menjawab lebih dari batasan minimal, maka 

dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah total responden  

menunjukkan kecenderungan nomophobia.  

Meskipun smartphone secara positif memengaruhi berbagai 

aspek kehidupan baik di tingkat masyarakat maupun individu, efek 

negatif dari penggunaanya (misalnya, penggunaan berlebihan, 

ketergantungan, dan kecanduan), juga semakin diakui dalam 

beberapa tahun terakhir. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Clayton, Leshner, dan Almond, (2015) pemisahan kontak dari 

smartphone ditemukan menyebabkan peningkatan denyut jantung, 

kecemasan, tekanan darah, dan perasaan tidak menyenangkan yang 

merupakan gejala dari nomophobia (perasaan tidak nyaman atau 

kecemasan yang disebabkan oleh tidak tersedianya smartphone). 

Keterikatan emosional  terhadap mobile phone membuat pengguna 
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percaya bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa mobile phone (Akashe 

dkk., 2014).  

Pengalaman yang paling sering terjadi pada seseorang yang 

mengalami gejala nomophobia adalah mengalami ringxiety. 

Ringxiety adalah sensasi mendengar “phantom ring tones” atau 

“false mobile sounds” kemudian bereaksi spontan untuk mencari 

ponsel sendiri padahal sebenarnya ponsel tersebut tidak berbunyi 

(Bragazzi & Puente, 2014). Hal ini terjadi karena kebiasaan akibat 

perilaku seseorang yang selalu melihat atau mengecek layar 

smartphone. Sharma, Sharma, Sharma, & Wavare, (2015) 

menemukan bahwa 73% dari siswa adalah mengalami nomophobia, 

21% dari mengaku mengalami rinxiety, 83% siswa mengalami 

serangan panik ketika smartphone mereka tidak dapat ditemukan. 

Lebih lanjut Sharma dkk., mengemukakan bahwa sakit kepala dan 

kelesuan adalah efek samping paling umum yang dialami oleh 61% 

siswa.  

Penelitian menunjukkan dampak dari nomophobia 

menyebabkan seseorang menjadi stress, tertekan yang mengarah ke 

sulit konsentrasi dalam kegiatan yang dilakukan dan penurunan well-

being (Cheever dkk., 2014). Tams, Legoux, & Léger, (2018) 

melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa nomophobia 

memberikan pengaruhnya pada stres melalui ancaman sosial. 

Kenyataannya sekarang ini banyak terjadi seseorang dengan 

ponselnya mengisolasi dirinya sendiri dari lingkungannya, misalnya 

kasus paradoks melihat orang muda bertemu tetapi semua melihat 

dan terhubung dengan ponsel – mereka terhubung secara fisik namun 

secara bersamaan terisolasi dalam reuni mereka (Flores, Jenaro, 
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González, Martín, & Poy dalam Gutiérrez-Puertas, Márquez-

Hernández, & Aguilera-Manrique, 2016).  

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, salah satu 

kebutuhan utama generasi Y dan Z adalah bersosialisasi bergabung 

dan merasa disukai (Pavithra, Madhukumar & Mahadeva, 2015). 

Setiap orang membutuhkan komunikasi dengan orang lain dan 

berkomunikasi dengan masyarakat dan bersosialisasi, mereka ingin 

memuaskan kebutuhan affiliasi.  Need for affiliation merupakan 

salah satu kebutuhan dari teori kebutuhan Murray, di mana 

seseorang ingin mendekati, menyenangi kerjasama dengan orang 

lain, mendapat afeksi orang yang disenangi, menjadi teman dari 

orang lain dan melakukan sesuatu bersama orang lain (Alwisol, 

2014).   

Sebagai  salah  satu  trait  kepribadian,  need for affiliation 

pada individu dengan individu yang lain tidaklah sama. Manusia 

berbeda satu sama lain dalam seberapa banyak individu tersebut suka 

bergaul dengan orang lain. Beberapa orang tidak ingin sendirian, 

mereka menempatkan prioritas tinggi pada persahabatan mereka, dan 

berusaha keras untuk menyenangkan orang lain. Ada pula yang 

justru sebaliknya. Mereka puas sendirian, mereka tidak banyak 

berupaya dalam hubungan mereka dengan orang lain, dan mereka 

tidak terlalu peduli untuk membuat orang lain bahagia. Seseorang 

mungkin memiliki need for affiliation yang tinggi dan ada individu 

yang memiliki need for affiliation yang rendah. Dalam kaitannya 

dengan nomophobia masih tidak jelas apakah individu dengan need 

for affiliation yang tinggi akan berujung pada nomophobia yang 

semakin tinggi juga atau sebaliknya karena dijumpai sosial isolation. 

Tidak terlepas dari nomophobia, pertanyaan tentang apa yang 
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mendorong orang untuk menggunakan smartphone masih tetap tidak 

teruji. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya 

memunculkan pertanyaan dalam diri peneliti untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara need for affiliation dengan 

nomophobia? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara need for 

affiliation dan nomophobia pada mahasiswa di Universitas Katholik 

Soegijapranata Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

kesehatan mental, terutama mengenai nomophobia dan need for 

affiliation. Penelitia juga memberikan  sumbangan  berupa  

informasi  mengenai  hubungan need for affiliation dan  

nomophobia. Informasi dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya 

sebagai gambaran awal penelitian. 

2. Manfaat praktis 

Dengan mengetahui hubungan antara need for affiliation dan 

nomophobia, maka pembaca bisa melakukan tindakan 

pencegahan agar tidak mengalami nomophobia. 


