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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemajuan teknologi di Indonesia sekarang sudah semakin pesat,  

banyak orang tahu bahwa teknologi semakin mudah diterima dan diakses 

oleh seluruh masyarakat. Teknologi ini sendiri sangat mudah diakses 

melalui sebuah media digital. Belakangan ini sering terdengar kabar 

mengenai generasi millenial atau generasi Y. Dimana generasi Y ini 

memiliki ciri masyarakat yang berorientasi dengan penggunaan media 

digital. Banyak alasan yang membuat masyarakat semakin tertarik untuk 

menggunakan media digital. Dampak positif yang dapat dirasakan dari 

perkembangan teknologi komunikasi antara lain kemudahan dalam 

berkomunikasi dengan kerabat yang jaraknya sangat jauh sekalipun. 

Dengan adanya teknologi jaringan membuat seseorang dapat 

mengakrabkan diri kembali dengan teman-teman lama, dan juga sanak 

saudara lainnya. Dengan menggunakan smartphone yang diisi dengan 

aplikasi chat, telpon, dan media sosial dapat memudahkan dalam bertukar 

informasi dalam hitungan detik (Darmawan, 2011). 

Tanpa disadari kini sudah memasuki generasi Z dimana 

masyarakat semakin bergantung dengan teknologi. Pengaksesan teknologi 

dapat melalui beberapa jenis gadget yaitu mobile phone, notebook  tablet, 

ataupun dekstop. Saat ini penggunaan mobile phone sebagai media digital 

sangat banyak digemari oleh masyarakat dari semua kalangan usia. 
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Hal ini diperjelas oleh data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia) dan AdPlus tahun 2015 penggunaan jenis gadget 

berupa mobile phone  sebanyak 85% pengguna. Disusul oleh notebook 

sebanyak 32%, tablet 14%, dan dekstop sebanyak 13%. Mobile phone 

sendiri selalu berkembang mengikuti teknologi yang semakin maju pula. 

Di Indonesia saat ini ponsel/mobile phone yang telah beredar mencapai 

281,9 juta. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa setiap orang di 

Indonesia memegang ponsel sebanyak 1,13 unit. Masih dalam laporan dari 

APJII telah mengumumkan hasil survei Data Statistik Pengguna Internet 

Indonesia tahun 2016 adalah jumlah pengguna internet menggunakan 

perangkat mobile (smartphone) sebesar 63,1 juta atau sekitar 47,6% 

(https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2016.p

df).  

Hingga kini mobile phone memiliki julukan sebagai smartphone. 

Smartphone adalah telepon genggam yang memiliki kemampuan seperti 

komputer, biasanya memiliki layar yang besar dan sistem operasinya 

mampu menjalankan tujuan aplikasi-aplikasi yang umum (Kamus Oxford 

Online, 2013). 

Banyak hal yang dapat dipermudah melalui penggunaan 

smartphone, mulai dari kamera yang pastinya banyak digunakan untuk 

mengabadikan setiap moment yang dilewati, kemudian fitur kamera depan 

yang dapat digunakan untuk video call, kemudian aplikasi-aplikasi yang 

ditawarkan pun sangat banyak. Melalui smartphone banyak orang dapat 

https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf
https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf
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mengunduh aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan seperti browser untuk 

mencari informasi secara instant, Ms.Office, aplikasi untuk melihat berita-

berita terkini seperti detik.com, liputan6 dan lain sebagainya, ada juga 

sosial media yang dapat mempermudah untuk berhubungan dengan orang 

yang jauh, smartphone juga tidak ketinggalan dapat menjadi wadah untuk 

mencari kesenangan melalui games. Sekarang juga banyak aplikasi online 

shop untuk melakukan penjualan atau pembelian secara online. Dari 

sekian banyak aplikasi-aplikasi yang dapat dengan mudah diakses melalui 

smartphone dapat mempermudah untuk mencari apa yang  diinginkan, 

tidak heran kalau jaman sekarang tidak ada orang yang tidak memiliki 

smartphone.  

Mengutip dari Daily Social Annual Report (dalam Ramadhan 

2016) menuliskan mengenai situs-situs online yang banyak diakses oleh 

masyarakat. Dari 10 besar peringkat situs terpopuler sebanyak 50% adalah 

situs lokal seperti detik.com, Liputan6, Kaskus, BukaLapak, dan 

Kompas.com. Meski begitu lima situs lokal tersebut masih kalah bersaing 

dengan peringkat 5 terpopuler yang seluruhnya didominasi oleh situs-situs 

luar negeri seperti Google, Facebook, Youtube, Yahoo!, dan Wordpress. 

Perkembangan teknologi komunikasi sangat berdampak pada 

kehidupan sosial masyarakat. Dari sekian banyak manfaat maupun 

dampak positif dari adanya smartphone namun smartphone juga memiliki 

dampak negatif yang terkadang dikesampingkan oleh masyarakat. 

Penggunaan smartphone yang didukung oleh fitur-fiturnya yang menarik 
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membuat individu terkadang lupa waktu dalam mengoperasikan ponsel 

pintar ini, hal ini memiliki dampak yang buruk bagi individu itu sendiri. 

Penggunaan ponsel pintar yang berlebihan dapat menyebabkan insomnia 

dan nomophobia (no-mobile phone phobia). 

Nomophobia baru-baru ini telah digunakan untuk menggambarkan 

ketidaknyamanan atau kecemasan yang disebabkan oleh tidak berada dekat 

dengan perangkat komunikasi virtual seperti telepon seluler (King, 

Valenca, & Nardi, 2010). Bentuk perilaku dari nomophobia adalah dalam 

waktu 24 jam maka individu akan lebih banyak menghabiskan waktunya 

untuk mengoperasikan smartphone. 

Istilah nomophobia pertama kali diperkenalkan dalam sebuah studi 

di tahun 2008 oleh The UK Post Office untuk menginvestigasi kecemasaan 

yang dialami oleh pengguna mobile phone. Ada dua istilah yang 

diperkenalkan dan digunakan untuk merujuk pada orang nomophobia, 

yaitu nomophobe dan nomophobic. Nomophobe adalah kata benda dan 

merujuk kepada seseorang yang menderita nomophobia. Sedangkan, 

istilah nomophobic adalah kata sifat dan digunakan unutk menggambarkan 

karakteristik nomophobers dan/atau perilaku yang berkaitan dengan 

nomophobia (Yildirim, 2014). Istilah nomophobia belum secara resmi 

masuk ke dalam DSM-V, namun King, dkk (2010) mengusulkan 

nomophobia termasuk kedalam situasional phobia (Yildirim, 2014). 

Dalam DSM-V, situasional phobia termasuk dalam spesifik phobia 

dengan kode F40.248 (American Psychiatric Association, 2013). Hal 
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tersebut dikarenakan nomophobia dianggap sebagai situasi fobia di zaman 

modern dimana kehilangan akses terhadap mobile phone atau smartphone 

yang menjadikan seseorang merasa takut dan cemas. Situasional phobias 

adalah pengalaman ketika situasi yang spesifik menimbulkan intensitas 

ketakutan tidak rasional yang meningkatkan intensitas reaksi fisik maupun 

emosional (Yildirim, 2014).    

Pada tahun 2012 lembaga Survey SecurEnvoy meneliti tentang 

nomophobia dengan 1.000 responden di Inggris. Hasilnya cukup 

mengejutkan sebanyak 66% ternyata merasa takut untuk jauh dari 

ponselnya. Sebuah organisasi riset di Inggris yang meneliti kecemasan 

yang diderita oleh pengguna smartphone pada tahun 2008. YouGov plc 

melakukan survey terhadap 2163 orang dewasa di Inggris, hasilnya bahwa 

hampir 53% pengguna smartphone di Inggris cenderung cemas ketika 

kehilangan ponsel pintar mereka, kehabisan beterai, atau tidak memiliki 

jangkauan jaringan. Masih dalam lembaga Survey SecurEnvoy sebuah 

penelitian mengenai nomophobia yang tercantum di Personal and 

Ubiquitous Computing menemukan bahwa para responden mengecek 

ponsel mereka rata-rata 34x sehari. Lookout Mobile Security juga 

melakukan penelitian yang menemukan bahwa 50% responden mengaku 

merasa gelisah jika ponsel mereka tidak ada di dekat mereka. Ketika 

mereka ditanyai mengenai barang yang akan diselamatkan saat terjadi 

kebakaran, mereka menjadikan ponsel sebagai prioritas utama, menyusul 

kemudian dompet dan passport. 
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Para peneliti dari Iowa State University (Yildirim, 2014) 

mengatakan bahwa jumlah nomophobia akan terus meningkat karena kini 

hampir semua serba digital. Untuk mengukur tingkat nomophobia 

seseorang, tim peneliti pun menyebar kuisioner dengan 20 pertanyaan 

yang disebar kepada 301 mahasiswa pengguna iphone. Hasil penelitian 

menunjukan, wanita 3,6 kali lebih mungkin mengalami nomophobia 

dibandingkan laki-laki, namun para peneliti belum mengetahui mengapa 

lebih banyak wanita yang mengalami nomophobia. Studi sebelumnya 

menunjukkan, sebanyak 77% responden berusia 18-24 tahun tidak mampu 

menjauh dari ponsel mereka selama lebih dari beberapa menit saja. 

Survey mengenai nomophobia peneliti lakukan pada 2 November 

2017 dengan responden mahasiswa yang berusia 20 tahun sampai 23 

tahun, 6 dari 23 responden memiliki lebih dari 1 smartphone. Dari hasil 

survey mereka menjawab bahwa kegunaan utama dari smartphone ini 

adalah sebagai alat berkomunikasi. Jadi, ketika responden lupa membawa 

smartphonenya pada saat berpergian 17 responden memilih untuk kembali 

lagi ke rumah untuk mengambil smartphonenya karena merasa bingung 

dan panik ketika tidak dapat mengakses smartphonenya dalam beberapa 

waktu, namun 4 responden lainnya merasa biasa saja dan 2 responden 

lainnya lebih memilih untuk meminjam handphone teman ketika sedang 

butuh dan ada juga yang lebih memilih untuk mengakses internet melalui 

notebook yang dibawanya.  
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Ketika ditanyai mengenai perasaan ketika tidak dapat mengakses 

smartphonenya, 19 responden merasa panik, kepikiran, bingung, khawatir, 

galau, merasa seperti ada yang kurang, dan bingung akan melakukan apa 

tanpa smartphone. Begitu juga respon mereka ketika kehabisan paket data 

atau daya baterai pada smartphone, maka 21 responden langsung berusaha 

membeli kuota, 2 lainnya berusaha mencari koneksi internet dan 

menabung dulu untuk membeli paket data, dan ketika daya baterai mulai 

melemah mereka langsung berusaha mencari charger.  

Responden juga memiliki jawaban yang beragam mengenai hal apa 

saja yang diakses melalui smartphone yaitu sosial media (instagram), 

mencari informasi untuk kuliah, foto-foto, berjualan online, dan baca 

berita. Alasan dari 23 responden mengapa mereka selalu mengakses 

smartphone  selain karena butuh 21 responden mengaku selalu mengakses 

smartphone ketika merasa bosan, dan stres. Dalam kondisi bosan atau stres 

yang dialami responden, hal yang dilakukan melalui smartphonenya 

adalah membuka sosial media, foto selfie, bermain games, mendengarkan 

musik, membaca e-book, baca berita, dan melihat youtube. 

Selain menyebar kuisioner, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan seorang anak yang berusia 16 tahun yang bersekolah di SMA X di 

Semarang. Dalam wawancara subjek banyak menceritakan mengenai 

perilakunya sendiri serta teman-temannya di sekolah. Subjek sendiri ketika 

sedang berada di dalam kelas ia sering melakukan live instagram dan                                            

ketika subjek ini live kemudian peneliti pun join dalam live tersebut. 
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Teman-teman subjek banyak memberikan komentar-komentarnya dalam 

live instagram tersebut. Hal ini menunjukan bahwa banyak siswa yang 

memegang gadgetnya pada saat berada disekolah alih-alih ketika sedang 

pelajaran. Ketika pelajaran pun salah seorang temannya sedang presentasi 

teman-temannya pun sering mengambil gambarnya melalui handphone 

nya. Hal tersebut peneliti ketahui melalui hasil-hasil foto yang ditunjukan 

oleh subjek. Teman-teman laki-lakimya juga tidak jarang mengoperasikan 

smartphone nya pada saat jam pelajaran. Karena subjek sering melihat 

temannya memainkan game online yaitu mobile legend, yang dimainkan 

secara online dan tidak dapat keluar sewaktu-waktu kecuali game tersebut 

telah berakhir. Game tersebut dilakukan secara tim jadi beberapa anak 

yang memainkan game tersebut. Walaupun guru telah masuk ke dalam 

kelas mereka pun tidak lekas memberhentikan game tersebut. Mereka 

tetap melanjutkan permainan tersebut di bawah laci agar tidak ketahuan 

oleh gurunya.  

Untuk mengetahui penyebabnya para psikolog dari Amerika 

Serikat mewawancarai 9 mahasiswa yang diketahui sangat bergantung 

pada smartphone. Psikolog menanyakan tentang bagaimana perasaan 

mereka ketika dipisahkan dari ponsel mereka. Hasilnya, para responden 

akan merasa tidak nyaman ketika tidak menerima pesan teks atau telepon 

dari teman-teman maupun keluarga mereka. Mereka menjadi gelisah 

ketika tidak dapat mengakses informasi, seperti mencari jawaban atas 

pertanyaan melalui Google dan merasa kesal jika tidak berhasil 
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menemukan sebuah tempat atau mencari arah dengan aplikasi Google 

Maps  melalui smartphone mereka (Maharani, 2015). 

Ramani Durvasula, psikolog dan profesor dari Universitas Negara 

Bagian California menyatakan bahwa ketakutan akan kehilangan 

informasi penting adalah awal mula terbentuknya nomophobia. Hal 

tersebut menjadi masalah psikologis atau patologis jika ketakutan tersebut 

berubah menjadi gangguan yang membuat penderita mengalami 

kecemasan yang tidak beralasan (Natalia, 2012).   

Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap 

emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang Siagian (dalam C.K.W, 

Raharjo & Prasetya 2015). Sedangkan menurut Hasibuan (dalam C.K.W, 

Raharjo, & Prasetya 2015) stres adalah kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Orang-orang 

yang mengalami stres ataupun kondisi jenuh akan suatu kondisi yang 

sedang dihadapinya mereka akan lebih emosional, agresif, dan tidak dapat 

relaks. Kondisi ini dapat dicegah ketika seorang individu dapat 

melampiaskan kondisi stres maupun bosan yang sedang dirasakannya. 

Individu perlu melakukan suatu kegiatan atau berpikir positif agar rasa 

emosinya tidak meluap-luap. 

Coping adalah strategi seseorang yang mengalami stres atau 

ketegangan psikologik dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari 

yang memerlukan kemampuan pribadi maupun dukungan dari lingkungan, 

agar dapat mengurangi stres yang dihadapinya Rasmun (dalam Siswadi, 
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2015). Dengan kata lain, coping adalah strategi yang dilakukan oleh 

individu dalam menyelesaikan situasi stressful. Coping tersebut 

merupakan respon individu terhadap situasi yang mengancam dirinya baik 

fisik maupun psikologik. Baron dan Byrne (2004) mengatakan bahwa 

coping adalah respon individu untuk mengatasi masalah, respon tersebut 

sesuai dengan apa yang dirasakan dan dipikirkan untuk mengontrol, 

menolerir dan mengurangi efek negatif dari situasi yang dihadapi. Dapat 

disimpulkan bahwa coping stress merupakan pengalihan baik secara sikap 

maupun psikologis individu ketika sedang merasa bosan, badmood, 

maupun kondisi stres.  

Ada dua konsep utama mengenai coping yang muncul dalam 

literatur. Pertama, strategi coping dikonseptualisasikan yang berfokus pada 

problem (problem-focused coping) atau berfokus pada emosi (emotion-

focused coping) Folkman dan Moskowitz (dalam Soesilo, 2012). Strategi 

problem-focused coping merupakan startegi yang sifatnya secara langsung 

diarahkan pada masalah yang dianggap menyebabkan distres. Keragaman 

strategi ini mencakup upaya memperoleh informasi mengenai stressor, 

membuat perencanaan tindakan, serta antisipasi langkah berikutnya di 

dalam mengelola dan mengatasi stressor Folkman dan Moskowitz (dalam 

Soesilo, 2012). Sebaliknya, strategi emotion-focused coping  berfokus 

pada pengelolaan dan penanganan distres emosional yang berkaitan 

dengan stressor. Keragaman strategi ini mencakup melepaskan diri dari 

lilitan emosi yang berhubungan dengan stressor, mencari dukungan atau 



11 
 

support emosional, serta melepaskan ketegangan emosional Folkman dan 

Moskowitz (dalam Soesilo, 2012). 

Emotion-focused coping merupakan bentuk coping yang diarahkan 

untuk mengatur respon emosional terhadap situasi yang menekan. Individu 

dapat mengatur respon emosionalnya dengan pendekatan behavioral dan 

kognitif. Contoh dari pendekatan kognitif yaitu melibatkan bagaimana 

individu berfikir tentang situasi yang menekan. Dalam pendekatan 

kognitif, individu melakukan redefine terhadap situasi lebih buruk, dan 

melihat sesuatu yang baik diluar dari masalah itu. Sedangkan contoh dari 

pendekatan behavioral adalah penggunaan alkohol, narkoba, mencari 

dukungan emosional dari teman-teman yang dapat melalui chatting atau 

update status melalui sosial media dan mengikuti berbagai aktivitas seperti 

berolahraga, menonton televisi, ataupun mencari kesenangan melalui 

smartphone yang dapat mengalihkan perhatian individu dari masalahnya 

(Lazarus & Folkman, 1984).   

 Pelampiasan keadaan seorang individu yang sedang merasa stres, 

bosan, maupun badmood yang dilakukan dengan cara mencari kesenangan 

melalui smartphone dengan segala fitur dan aplikasi yang menarik yang 

ditawarkan didalamnya, menjadi sebuah alasan mengapa individu sering 

sekali membuka smartphonenya setiap saat. Penggunaan ponsel pintar 

merupakan suatu hal yang wajar di masa kini. Smartphone sudah menjadi 

benda yang wajib dibawa kemanapun individu berada, fungsinya bisa 

menjadi perangkat bermain games, berjejaring sosial, mengedit foto dan 
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video, dan lain sebagainya. Otomatis hadirnya beragam fitur menarik yang 

semakin “mengikat” pengguna agar terus bermain dengan smartphone-nya 

sehingga menjadi kecanduan (Sudarji, 2017).  

Menurut Istono (dalam Bakhtiar dan Asriani, 2015) bahwa emotion 

focused coping merupakan strategi untuk meredakan emosi individu yang 

ditimbulkan oleh stressor (sumber stres), tanpa berusaha untuk mengubah 

suatu situasi yang menjadi sumber stres secara langsung. Tidak sedikit 

pula individu yang melakukan emotion focused coping dengan melakukan 

kegiatan lain yang lebih positif dan tidak melulu dengan smartphone yang 

dimiliki.  

Folkman (dalam Bakhtiar dan Asriani, 2015) ada teknik yang dapat 

digunakan dalam melakukan emotion focused coping, yang pertama teknik 

perenungan yaitu mengisolasi diri untuk memikirkan betapa buruknya 

perasaan individu saat itu. Disaat seperti ini individu hanya menggunakan 

kemampuan kognitif dan afeksinya untuk merenung tanpa diganggu oleh 

siapapun dan apapun. Bagi beberapa orang teknik seperti ini berhasil 

dilakukan untuk menemukan ketenangan pikiran, batin, dan psikologis. 

Yang kedua teknik pengalihan yang melibatkan aktivitas yang 

menyenangkan, hal ini dapat dicari melalui smartphone namun tidak 

sedikit individu yang memilih untuk hangout bersama teman-temannya 

seperti menonton bioskop, nongkrong ataupun ketika bertemu teman 

akhirnya bercerita dan merasa lega ketika telah mendapat dukungan dari 

orang lain. Selanjutnya teknik penghindaran negatif yaitu perilaku yang 
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dapat menghindarkan/mengalihkan kita dari mood seperti minum-

minuman keras sampai mabuk, ngebut dijalanan.  

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan diluar smartphone, seperti 

bermain  bersama teman sebayanya ke sebuah mall atau berolah raga, 

makan yang semua kegiatan ini bersifat pengalihan secara emosional saja. 

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan membuat seseorang menjadi 

senang dan sejenak melupakan masalah yang dihadapi. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sudarji, 2017) 

dengan judul hubungan antara nomophobia dengan kepercayaan diri. 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner mengenai 

nomophobia dengan 20 pernyataan dan menyebar kuisinoner mengenai 

kepercayaan diri dengan 46 pernyataan. Subjek yang diambil berjumlah 

162 orang yang 48 responden berjenis kelamin laki-laki dan 114 lainnya 

berjenis kelamin perempuan. Penelitian ini juga memiliki variasi profesi 

dimana 125 responden merupakan mahasiswa, 11 responden pelajar, dan 

26 responden merupakan karyawan. Hasilnya adalah tidak signifikan 

dengan rxy=0,626, α = <0,05 yang berarti bahwa tidak ada hubungan 

antara nomophobia dengan kepercayaan diri. 

Dalam penelitian yang lain yaitu berjudul hubungan antara kontrol 

diri dengan nomophobia menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan 

pada 65 responden denga rentang usia 18-24 tahun yaitu mahasiswa dan 

mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata, dengan alat ukur nomophobia-questionairre (NMP-Q) 
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yang disusun oleh Yildirim (2014) dan skala kepercayaan diri. Dari 

penelitian tersebut menunjukan hasil yaitu tidak siginifikan antara kontrol 

diri dengan nomophobia dengan rxy = 0,089 dan taraf siginifikansi = 0,239 

(p=0,05). Penelitian tersebut menunjukan bahwa tidak ada hubungan 

antara kontrol diri dengan nomophobia (Agustin, 2017). 

Penelitian atau riset mengenai emotion focused coping dengan 

nomophobia sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Sehingga 

penelitian ini menjadi penelitian pertama untuk melihat hubungan antara 

emotion focused coping dengan nomophobia.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hubungan antara emotion-focused coping 

terhadap nomophobia. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah emotion-focused coping berkorelasi dengan nomophobia? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara emotion-focused coping terhadap nomophobia ( no-

mobile phone phobia). 

D. Manfaat Penelitian     

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

psikologi khususnya mengenai psikologi klinis dan psikologi 
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kesehatan mental yang berkaitan dengan emotion-focused coping dan 

nomophobia.  

2. Manfaat Praktis   

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam 

mencari usaha mengendalikan nomophobia terutama berkaitan dengan 

emotion-focused coping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


