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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji 

normalitas dan uji linieritas.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang dilakukan peneliti dengan bantuan 

SPSS 16 for windows menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. Data dari skala nomophobia dengan 

menunjukkan  hasil  K-S  Z  =  1,056 dengan  p =  0,215  

(p>0,05) dan data dari skala need for affiliation 

menunjukkan  hasil  K-S  Z  =  1,012 dengan  p =  0,257  

(p>0,05)  yang  berarti  bahwa kedua data berdistribusi 

normal.  Tabel hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran D1. 

 

b. Uji Linieritas 

Uji  linieritas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  terdapat  

hubungan linier  antara  variabel need for affiliation  dan  

nomophobia. Hasil  pengujian  linearitas  menunjukkan  

bahwa  linieritas  kedua variabel  memiliki nilai F hitung 

sebesar 36,084 dengan nilai signifikansi sebesar  0,000 (p < 

0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa  
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terdapat hubungan linier  dalam  penelitian  ini.  Data 

penghitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

D2. 

 

2. Hasil Analisis 

Setelah dilakukan uji asumsi langkah berikutnya adalah 

pengujian hipotesis menggunakan Korelasi Pearson. Pengolahan  

statistika  ini  dilakukan  melalui  aplikasi SPSS versi 16. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai 

korelasi sebesar 0,483 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p 

< 0,01) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara variabel need for affiliation  

dengan nomophobia.  Hasil  ini  menjawab  hipotesis  penelitian, 

yaitu  terdapat hubungan  positif  antara variabel  need for 

affiliation dengan nomophobia. Semakin tinggi need for 

affiliation,  maka nomophobia yang dialami juga semakin tinggi. 

Data  uji  analisis  selengkapnya  dapat  dilihat  pada lampiran E. 

B. Pembahasan 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Unika 

Soegijapranata Semarang dengan usia 18 – 23 tahun. Subjek dengan 

rentang usia 18 – 23 tahun termasuk ke dalam generasi Z yang 

menurut Pavithra, Madhukumar, & Mahadeva (2015) kebutuhan 

utama generasi muda adalah untuk bersosialisasi, bergabung dan 

merasa disukai.  

Hasil  penghitungan diperoleh bahwa need for affiliation 

memiliki mean empirik sebesar 44.61 dengan mean hipotetik sebesar 

36 dan standar deviasi hipotetik sebesar 12. Mean empirik variabel 

nomophobia adalah 42.42, sementara mean hipotiknya 36 dan dan 
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standar deviasi hipotetik sebesar 12. Berdasarkan data penelitian 

yang diperoleh dari 118 orang subjek menunjukkan bahwa need for 

affiliation tergolong sedang berjumlah 90 orang dan tinggi 28 orang 

dan nomophobia yang tergolong rendah berjumlah 3 orang, 

tergolong sedang berjumlah 85 orang dan tinggi 20 orang. 

Berdasarkan hal tersebut berarti indikasi nomophobia tampak pada 

mahasiswa namun masih bisa ditoleransi. Setelah itu dilanjutkan 

dengan melakukan uji korelasional. 

Uji hipotesis pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa hipotesis 

diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara need for 

affiliation dengan nomophobia. Dalam penelitian ini setelah uji 

asumsi dilakukan uji hipotesis dan diperoleh  nilai  koefisien korelasi 

positif rxy= 0,483 dan taraf signifikansi 0,000 (p<0,01) sangat 

signifikan yang berarti semakin tinggi need for affiliation, maka 

nomophobia yang dialami juga semakin tinggi. 

Skor paling tinggi terdapat pada dimensi menyerah pada 

kenyamanan (giving up convenience) pada aitem pernyataan ”Jika 

saya kehilangan smartphone, saya akan merasa cemas karena data – 

data (file – file, kontak, history chat, foto) penting saya juga akan 

hilang”. Dimensi ini terkait dengan perasaan menyerah pada 

kenyamanan dari fitur  mobile phone yang justru membuat seseorang 

lebih sulit lepas dari mobile phone dan akan cemas ketika individu 

tersebut kehilangan kontak dari mobile phone karena terbiasa 

memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh mobile phone.  

Xu (2017) menemukan bahwa semakin banyak generasi muda 

menunjukkan perilaku yang sangat bergantung pada mobile phone, 

dikarenakan mental konformis dan psychological demand. Generasi 
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muda memiliki keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan 

kelompok sebayanya dan mobile phone memberikan kemudahan 

untuk tetap terhubung dengan society (masyarakat). Hal ini terbukti 

jika dilihat dari nilai rata – rata dimensi tidak dapat berkomunikasi 

memiliki rerata tertinggi kemudian disusul dengan dimensi tidak 

dapat mengakses informasi kemudian menyerah pada kenyamanan 

dan yang terakhir kehilangan konektivitas . Hasil ini sejalan dengan 

hasil  penelitian (Yildirim, Sumuer, Adnan, & Yildirim, 2015) yang 

mengungkap bahwa ketakutan terbesar yang dialami oleh mahasiswa 

terdapat  pada  dimensi  tidak  dapat  berkomunikasi  dan  tidak  

dapat mengakses informasi. Agar tetap terhubung dengan society dan 

memuaskan need for affiliation, sekarang ini banyak sekali pengguna 

aktif  & dibentuk grup – grup dalam aplikasi seperti whatsapp untuk 

memberikan kemudahan dalam berkomunikasi sekaligus penyebaran 

informasi. Menurut kompas.com pengguna aktif bulanan whatsapp 

tembus 1,5 miliar dan terus meningkat dari bulan ke bulan 

(Kompas.com, 2016). Hal inilah yang mungkin menyebabkan aitem 

pernyataan ”Jika saya kehilangan smartphone, saya akan merasa 

cemas karena data – data (file – file, kontak, history chat, foto) 

penting saya juga akan hilang”, karena smartphone menawarkan 

kemudahan untuk menyimpan data penting termasuk informasi dan 

history chat. 

Hasil yang serupa juga dikemukakan oleh Kanmani, dkk., 

(2017) dimensi tidak dapat berkomunikasi adalah dimensi yang 

paling tinggi sedangkan kehilangan kontektivitas adalah paling 

rendah. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan walaupun kemajuan 

teknologi, sekarang ini mahasiswa belum sampai kepada titik di 

mana seseorang menikmati hidup di dunia maya dengan teman-



40 
 

 
 

teman online yang tidak terlihat. Alasan lain yang mungkin terjadi 

adalah kebiasaan yang ada di lingkungan universitas, mahasiswa bisa 

memuaskan kebutuhan affiliasi dengan berkomunikasi dengan teman 

lewat aplikasi whatsapp dengan menambahkan kontak pertemanan 

bukan dengan seseorang yang belum pernah ditemui di dunia maya. 

Hal lain yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah 

menurut penelitian dihasilkan bahwa mahasiswa di Universitas 

Soegijapranata mengalami tingkat nomophobia termasuk dalam 

kategori sedang. Hal ini bertolak belakang dengan hasil survei dalam 

permasalahan pada latarbelakang masalah yang menunjukkan lebih 

dari setengah responden pada survei cenderung mengalami 

nomophobia. Penyebaran survei dilakukan dengan bantuan google 

form sedangkan pada saat dilakukan penelitian, peneliti langsung 

menyerahkan skala untuk diisi oleh responden. Teknik sampling 

yang digunakan saat penelitian adalah acidental sampling sehingga 

antara orang yang mengisi pada saat survei awal melalui google form 

secara online dan penyebaran skala saat penelitian berbeda, 

membawa pengaruh kepada hasil penelitian ini. Kemungkinan lain 

yang mungkin terjadi adalah ketika penyebaran survei awal subjek 

kurang representatif untuk populasi mahasiswa Unika Soegijapranata 

Semarang. 

Skor need for affiliation  pada skala need for affiliation yang 

paling tinggi terdapat pada aitem pernyataan “Salah satu yang bisa 

membuat saya nyaman  ketika dalam keadaan sulit adalah dengan 

bersama – sama dengan orang lain” yang termasuk dalam aspek 

dukungan emosional (emotional support). Dukungan emosional 

(emotional support) menjelaskan bahwa orang – orang dengan 

affiliasi yang tinggi ingin bersama – sama dengan orang lain dan 
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pada saat terjadi kesulitan dalam hidup mereka ingin mendapatkan 

penghiburan dari orang lain bukan diabaikan oleh orang lain.  

Aspek variabel need for affiliation dengan rerata tertinggi dari 

keempat aspek dari jumlah total sampel yang diambil peneliti adalah 

dukungan emosional selanjutnya aspek stimulasi yang positif  

kemudian perbandingan sosial dan yang terendah aspek perhatian. 

Hasil penelitian menemukan bahwa nilai rerata tertinggi dari aspek 

need for affiliation adalah dukungan emosional (emotional support). 

Hasil ini memberikan gambaran bahwa dukungan emosional adalah 

yang paling dibutuhkan mahasiswa, karena hal ini mahasiswa 

mencari suatu bentuk dukungan emosional dari smartphone atau 

mungkin dukungan emosional lebih mudah didapatkan melalui 

smartphone, akibatnya mahasiswa cenderung mengalami 

nomophobia. Kemungkinan lain yang dapat terjadi yang mendukung 

terjadinya nomophobia adalah orang tersebut memiliki need for 

affiliation yang tinggi namun dipengaruhi faktor lain seperti shyness 

atau social anxiety. Peneliti kemudian juga mengambil kesimpulan 

bahwa seseorang seharusnya memenuhi need for affiliation bukan 

lewat smartphone  tetapi dengan berkomunikasi dengan orang – 

orang di sekitarnya, mungkin dengan mempererat hubungan dan 

berbicara dengan orang – orang di sekitar untuk mendapat dukungan 

emosional dari lingkungan.  

Dalam   pelaksanaannya,   penelitian berjalan dengan lancar.  

Walaupun demikian, peneliti menemukan  kelemahan yang terjadi 

dalam proses penelitian ini. Pertama beberapa  subjek  yang  mengisi  

skala  secara  bersamaan dengan  teman – temannya,  sehingga  ada 

kemungkinan jawaban  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan 

sebenarnya. Kedua saat melakukan survei awal permasalahan, hasil 
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jawaban responden yang didapatkan diduga kurang representatif 

sehingga terjadi perbedaan pada survei awal dan hasil pelaksanaan 

penelitian. 

 


