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BAB 1

PENDAHULUAN

1.01. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk sosial dapat dikatakan hampir setiap hari akan

berinteraksi dengan manusia lainnya, seperti temuan dari Larson, dkk., (dalam

Wisnuwardhani dan Mashoedi, 2012), bahwa 70% dari 179 individu (remaja

dan orang dewasa) berinteraksi dengan individu lain paling sedikit dua kali

dalam sehari. Hasil penelitian tersebut berarti pula bahwa interaksi dengan

orang lain adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Dalam hal interaksi tersebut akan menggunakan komunikasi sebagai

alat utamanya. Seperti dikatakan oleh Rakhmat (2008), bahwa komunikasi

dapat dijumpai di berbagai aktivitas kehidupan, seperti di rumah (yaitu saat

para anggota keluarga berkomunikas di meja makan), di lingkungan kampus

(seperti para mahasiswa berdiskusi tentang hasil studinya), di organisasi atau

tempat kerja (seperti pimpinan memberi tugas kepada bawahannya), di tempat

ibadah (ketika pemuka agama berceramah), termasuk juga di ranah

pemerintahan seperti DPR (yaitu saat anggota dewan mengambil kebijakan),

serta berbagai tempat lainnya.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa komunikasi merupakan hal

yang penting karena sebagai alat manusia dalam berinteraksi dengan manusia

lainnya. Komunikasi sebagai alat dapat dilakukan dengan cara bertatap muka

secara langsung, ataupun melalui alat bantu seperti menggunakan surat yang

ditujukan kepada orang lain yang tinggal berjauhan. Penggunaan surat tersebut

tentunya butuh waktu yang cukup lama dalam proses pengirimannya. Hal ini
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menunjukkan bahwa komunikasi menggunakan surat merupakan hal yang

kurang praktis.

Di zaman yang modern ini, ditandai dengan adanya teknologi yang

semakin canggih, maka komunikasi juga dapat dilakukan dengan cepat meski

dalam kondisi berjauhan. Alat komunikasi tesebut adalah telepon seluler

(smartphone). Pinasti dan Kustanti (2017) mengatakan bahwa smartphone

merupakan salah satu alat komunikasi yang canggih dari sisi teknologi. Hal ini

dikarenakan adanya berbagai fitur seperti halnya pada komputer, seperti

adanya sistem operasi yang canggih, yang memungkinkan pengguna dapat

mengakses internet.

Adanya teknologi internet tersebut mengakibatkan informasi dapat

diperoleh secara luas. Melalui smartphone yang memiliki jaringan internet,

maka informasi yang tersebar di seluruh dunia dapat diakses dengan cepat.

Perolehan informasi tersebut didapat melalui berbagai aplikasi seperti chat,

instant messenger, social network, sehingga komunikasi dengan jarak yang

sangat jauh dapat dilakukan dengan mudah (Pradana, dkk., dalam Sudarji,

2017).

Penggunaan internet cukup besar termasuk di Negara Indonesia. Hal ini

ditunjukkan melalui data yang dirilis oleh Pew Research (dalam Pinasti dan

Kustanti, 2017), tahun 2015 di beberapa negara berkembang (termasuk

Indonesia) didapat sebesar 54% individu dewasa mengakses jaringan internet.

Berdasarkan survey yang dilakukan Ericson Mobile Report, pengguna

smartphone terbanyak diduduki oleh Indonesia. Bahkan Indonesia menduduki

peringkat tertinggi di Asia Tenggara dan Oceania, ditunjukkan dengan adanya

hampir 100 juta jiwa di tahun 2015 menggunakan smartphone. Hal ini
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diperkirakan, di akhir tahun 2021 penggunaan akan meningkat menjadi 250 juta

pelanggan. Yusra (dalam Pinasti dan Kustanti, 2017) menunjukkan data

statistik di Indonesia, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar penduduk

mengakses smartphone sebagai aktivitas yang bersifat hiburan, seperti jejaring

sosial, games, dan online shopping.

Penggunaan smartphone di Indonesia juga diungkap oleh Consumer

Barometer (dalam Paramita dan Hidayati, 2016), dari 12 negara di dunia,

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengguna smartphone yang lebih

tinggi dari komputer, yakni sebesar 43%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia

menduduki peringkat keempat di dunia dalam hal penggunaan smartphone.

Hampir 150 juta orang Indonesia sebagai pengguna smartphone, yang

terbanyak adalah ada pada masyarakat Pulau Jawa, sebesar 67%.

Penggunaan smartphone tersebut terkait dengan akses internet, sebesar 62%.

Survei CNN Indonesia pada bulan Januari 2015 menemukan bahwa

pemakaian internet terbanyak didapati pada individu dengan usia di bawah 25

tahun, yakni sebesar 49%. Dalam hal ini, didominasi oleh karyawan swasta

sebesar 55%, dan kedua diduduki oleh pelajar sebesar 18%.

Smartphone dapat memberi kemudahan dan kenyamanan bagi

penggunanya, namun jika digunakan secara berlebih dapat mendatangkan

permasalahan tersendiri, salah satu masalahnya adalah nomofobia yang akhir-

akhir ini menjadi perhatian seluruh dunia. Nomofobia didefinisikan sebagai

ketakutan berada jauh dari internet atau smartphone. Dapat diartikan pula

sebagai perasaan tidak nyaman ketika tidak dapat mengakses perangkat

internet pada komputer atau smartphonenya (King dkk., dalam Asih dan

Fauziah, 2017).
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Survei Secur Evoy (dalam Sudarji, 2017), merupakan perusahaan

password digital, terhadap 1.000 orang di Inggris, menemukan bahwa

mahasiswa pada saat ini mengalami nomofobia, yakni perasaan takut atau

cemas ketika tidak dapat mengakses smartphonenya. Survei tersebut

menyimpulkan bahwa sebanyak 66% subjek mengaku tidak dapat hidup tanpa

smartphonenya. Pada subjek berusia 18 dan 24 tahun, persentasenya

mengalami peningkatan menjadi 77%.

Demikian pula di Indonesia, penelitian Sudarji (2017) terhadap 457

mahasiswa aktif Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro yang sedang mengambil mata kuliah wajib,

menemukan hasil bahwa kategori nomofobia sangat rendah (1,8%), rendah

(48,1%), tinggi (44,5%), dan pada kategori sangat tinggi (5,4%).

Penelitian yang dilakukan oleh Ozdemir, Cakir, dan Hussain (2017)

terhadap 729 mahasiswa, terdiri dari 368 (50,55%) yang berasal dari Turki, dan

361 (49,5%) berasal dari Pakistan. Data dikumpulkan menggunakan skala

nomofobia (NMP-Q), skala kesepian UCLA, skala kesenangan diri dan skala

harga diri Rosenberg. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang

signifikan antara skor nomofobia, kesepian dan kesenangan diri antara

mahasiswa Turki dan mahasiswa Pakistan. Sementara itu, perbedaan harga

diri antara mahasiswa Turki dan Pakistan tidak signifikan.

Gezgin, Hamutoglu, Gultekin, dan Ayas (2017) meneliti tentang

hubungan antara nomofobia dengan kesepian dan efek dari smartphone dan

internet pada remaja. Sejumlah 301 remaja diteliti dengan menggunakan survei

NMP-Q dan UCLA loneliness short-form (USL-8) scales. Penelitian ini

dilakukan  menggunakan deskriptif statistik ANOVA, korelasi Pearson dan
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regresi linier dengan diperoleh hasil terdapat hubungan yang signifikan antara

nomofobia dengan kesepian dan hal ini menunjukkan jika kesepian pada

remaja dapat diprediksi dari level nomofobianya.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, yang dilakukan oleh Survei Secur

Evoy (dalam Sudarji, 2017), penelitian Sudarji (2017), dan penelitian yang

dilakukan oleh Ozdemir, Cakir, dan Hussain (2017). Ditemukan bahwa

permasalahan nomofobia banyak dialami oleh mahasiswa. Hasil-hasil

penelitian tersebut menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam melakukan

penelitian nomofobia terhadap subjek mahasiswa karena banyak dari

mahasiswa yang mengalami nomofobia.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti

melakukan penyebaran kuesioner dengan meggunakan 22 responden

mahasiswa yang berusia 18 sampai 23 tahun, yang rata-rata memiliki satu

buah smartphone yang diakses setiap hari. Penyebaran skala dilakukan melalui

google form, teknik ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan

menggunakan metode kuesioner yang proses analisisnya lebih mudah, yang

dapat diproses melalui komputer. Penyebaran skala melalui teknik google form

dilakukan pada bulan Agustus 2018.

Dari 22 responden tersebut, terdapat 18 responden yang membawa

smartphone kemanapun perginya. Sementara itu, 12 responden merasa takut

apabila smartphonenya kehabisan baterai, sehingga membawa charger atau

powerbank kemanapun. Lebih jauh lagi, ada 2 subjek yang bahkan mengaku

pernah bermimpi kehilangan smartphonenya.

Keluhan lainnya adalah responden merasa tidak nyaman atau gelisah

saat terjadi gangguan jaringan atau kuota data internetnya hampir habis.
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Responden selalu mengaktifkan telepon dan data selulernya setiap saat, selain

itu secara berulang-ulang selalu mengecek teleponnya untuk melihat apakah

ada pesan (chat) di jejaring sosialnya, panggilan masuk, ataupun email baru.

Menurut responden, jika terjadi gangguan jaringan internet atau kuota internet

habis, atau smartphone kehabisan baterai, maka responden merasa kesepian

akibat tidak dapat mengakses media sosial melalui smartphonenya.

Responden sudah terbiasa dan menggantungkan diri di media sosial internet,

sehingga ketika tidak dapat terkoneksi dengan media tersebut dirinya merasa

kesepian.

Pada saat terjadi gangguan atau kehabisan kuota data internet, subjek

menjadi mudah murung dan mudah merasa kesal kepada orang lain. Hal ini

diketahui melalui pengakuan subjek yang merasa kesal dengan orang tua yang

tidak mau memberikan uang untuk membeli kuota. Selain itu, pada saat subjek

tidak dapat mengakses internet, merasa murung sepanjang hari karena tidak

dapat mengakses media sosial. Subjek menjadi malas untuk melakukan

aktivitas. Bahkan ada yang sampai membolos kuliah karena tidak dapat

memesan ojek atau taksi online untuk mengantarkan ke kampus subjek.

Apa yang dialami subjek di atas merupakan gambaran dari nomofobia,

seperti dikemukakan Pradana, dkk., (dalam Sudarji, 2017) bahwa ciri-ciri orang

mengidap nomofobia sebagai berikut: a). menghabiskan waktu menggunakan

telepon seluler, mempunyai satu atau lebih gadget dan selalu membawa

charger, b). merasa cemas dan gugup ketika telepon seluler tidak tersedia

dekat atau tidak pada tempatnya. Selain itu juga merasa tidak nyaman ketika

gangguan atau tidak ada jaringan serta saat baterai lemah, c). selalu melihat

dan mengecek layar telepon seluler untuk mencari tahu pesan atau panggilan

masuk. Hal ini seringkali disebut ringxiety yaitu perasaan seseorang yang
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menganggap telepon selulernya bergetar atau berbunyi. d). tidak mematikan

telepon seluler dan selalu sedia 24 jam, e). kurang nyaman berkomunikasi

secara tatap muka, f). mengeluarkan biaya yang besar untuk telepon seluler.

Nomofobia dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan

penggunanya, hal ini dikatakan oleh Jimmy, neurolog RSUP dr. Kariadi

Semarang (dalam Asih dan Fauziah, 2017). Adanya gelombang elektromagnet

yang ada pada smatphone mengakibatkan pengguna mengalami sakit kepala,

kelelahan, gangguan sistem imun, dan iritasi mata. Pada kasus yang lebih

berat lagi dapat meningkatkan beberapa risiko penyakit, di antaranya penyakit

gangguan tidur, mematikan sperma, alzheimer, tumor otak, dan bahkan kanker.

Selain dampak kesehatan fisik tersebut di atas, nomofobia juga

menyebabkan dampak psikologis. Seperti dikatakan Bragazzi dan Puente

(dalam Prasetyo dan Ariana, 2016), dampak yang dapat ditimbulkan dari

nomofobia antara lain kesedihan, kegelisahan, kecemasan, berkeringat dan

gemetar atau panik ketika tidak dapat mengakses smartphonenya. Adanya

berbagai dampak negatif tersebut maka perlu mendapat perhatian dari semua

pihak.

Meskipun smartphone dapat memberi kemudahan dan kenyamanan

bagi penggunanya, jika digunakan secara berlebih dapat mendatangkan

permasalahan tersendiri. Salah satu masalahnya adalah nomofobia, yaitu

ketakutan berada jauh dari internet atau smartphone (Asih dan Fauziah, 2017).

Nomofobia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dikemukakan Nevid

(dalam Fajri, 2017), antara lain faktor genetis, faktor perilaku, faktor kognitif dan

emosional, dan faktor sosial lingkungan.
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Terkait dengan faktor sosial lingkungan, Young (dalam Subagio dan

Hidayati, 2017), menjelaskan bahwa masalah sosial antara lain masalah

intrapersonal (seperti rendahnya harga diri atau rendahnya kemampuan

komunikasi), dan masalah interpersonal (seperti kesepian).

Salah faktor yang akan diangkat sebagai variabel bebas dalam

penelitian ini adalah kesepian. Ada berbagai pertimbangan dalam memilih

kesepian sebagai variabel bebas, antara lain kembali pada kasus atau temuan

di lapangan terhadap mahasiswa, bahwa mahasiswa mengaku menjadi

kesepian ketika tidak dapat mengakses smartphonenya. Selain itu, mahasiswa

sebagai individu yang berada pada fase dewasa awal, rentan mengalami

kesepian akibat gagal dalam menjalin relasi intim. Hal ini seperti dikatakan oleh

Erikson (dalam Prasetyo dan Ariana, 2016), bahwa usia dewasa awal

merupakan fase perkembangan yang berada dalam tahap hubungan hangat,

dekat dan komunikatif. Ketika individu gagal dalam mencapai tahap tersebut

(gagal menjalin relasi yang intim) maka akan terisolasi dan merasa kesepian.

Alasan lainnya adalah melalui hasil penelitian terhadap mahasiswa

Belanda (dalam Baron dan Byrne, 2005) ditemukan hasil bahwa kesepian

disebabkan karena adanya hubungan timbal balik yang kurang. Hal ini tejadi

terutama pada mahasiswa yang menilai dirinya lebih banyak memberi daripada

menerima. Kemudian alasan yang terakhir adalah mengacu pada saran

penelitian selanjutnya yang dikemukakan oleh Fajri (2017) yaitu agar meneliti

variabel bebas atau faktor lain yang berhubungan dengan nomofobia. Faktor

tersebut adalah kontrol diri dan kesepian.

Kesepian dapat saja menyebabkan penggunaan smartphone yang

berlebih pada individu (King, dalam Prasetyo dan Ariana, 2016). Prasetyo dan
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Ariana (2016) mengatakan bahwa kesepian mengakibatkan individu

menggunakan smartphone untuk berkomunikasi dan untuk memeroleh

informasi sehingga mengalami nomofobia.

Melalui kutipan Baron dan Byrne (2005) terhadap berbagai penelitian

yang ditemukan para tokoh, dapat disimpulkan bahwa kesepian merupakan

fenomena yang umum di seluruh dunia. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan

terhadap partisipan Asia Koloni Inggris, Spanyol, Portugis, Kanada keturunan

Cina, Turki, dan Argentina, demikian juga berbagai penelitian pada orang

Kanada dan Amerika. Penelitian terhadap mahasiswa Belanda ditemukan hasil

bahwa kesepian disebabkan karena adanya hubungan timbal balik yang

kurang. Hal ini tejadi terutama pada mahasiswa yang menilai dirinya lebih

banyak memberi daripada menerima. Kesepian juga disebabkan karena

berpindah ke tempat yang asing, akan tetapi pada mahasiswa Amerika Utara

yang studi di Israel, kesepian dialami hanya sementara karena mahasiswa

tersebut dapat segera membina hubungan dengan orang-orang yang baru

dikenalnya.

Kesepian tidak selalu diiringi dengan keadaan sendirian, individu dapat

merasa kesepian ketika berada di tengah suatu acara seperti pesta. Kesepian

lebih kepada perasaan terasing dari suatu kelompok, merasa tidak dicintai oleh

orang di sekitarnya, tidak dapat berbagi perasaan khawatir, merasa berbeda

dan terpisah dengan anggota lain dalam suatu komunitas (Beck, dkk., dalam

Myers, 2012).

Kurangnya beberapa aspek penting dalam suatu hubungan sosial,

mengakibatkan individu merasa kesepian (Perlman dan Peplau, dalam Taylor,

Peplau, dan Sears, 2009). Kesepian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun
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kualitatif. Kesepian kuantitatif digambarkan seperti halnya individu tidak

memiliki teman atau hanya sedikit memiliki teman. Kesepian kualitatif seperti

halnya individu merasa tidak puas atau hubungan sosialnya sangat dangkal.

Kesepian tidak dapat dilihat dengan jelas pada diri individu, tanpa mengetahui

keadaan batinnya. Berbeda dengan kesendirian, yang merupakan keadaan

objektif yang dapat dilihat ketika individu terpisah atau tidak bersama dengan

individu lain (Taylor, Peplau, dan Sears, 2009).

Hawkley, dkk., (dalam Taylor, Peplau, dan Sears, 2009) menemukan

bahwa selama bertahun-tahun, terdapat beberapa individu yang merasa

kesepian. Kesepian dikaitkan dengan berbagai permasalahan pribadi, antara

lain rendahnya nilai ujian, depresi, minuman beralkohol, dan bahkan

penyalahgunaan narkoba. Kesepian juga dikaitkan dengan berbagai problem

kesehatan dan meningkatkan risiko dilakukan rawat inap di rumah sakit, serta

kematian terutama di kalangan orang yang berusia tua.

Berdasarkan uraian Hawkley, dkk., di atas diketahui bahwa salah satu

dampak dari kesepian pada individu dapat berupa masalah pribadi, antara lain

rendahnya nilai ujian, depresi, minuman beralkohol, dan bahkan

penyalahgunaan narkoba. Selain dampak tersebut, kesepian dapat pula

berakibat individu menggunakan smartphonenya secara berlebihan yang pada

akhirnya akan mengalami nomofobia. Sebagaimana dikemukakan Prasetyo

dan Ariana (2016), bahwa kesepian mengakibatkan individu menggunakan

smartphone untuk berkomunikasi dan untuk memeroleh informasi sehingga

mengalami nomofobia.

Individu yang kesepian atau merasa sendirian lebih sering mengakses

telepon selulernya (Bian dan Leung, dalam Paramita dan Hidayanti, 2016).
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Berdasarkan pendapat ini maka dapat diketahui bahwa penggunaan

smartphone pada individu dimotivasi untuk menghindar dari kesepiannya. Hal

ini mengakibatkan jika individu jauh dari smartphonenya atau tidak dapat

mengakses smartphonenya, akan mengalami kegelisahan atau kecemasan

(nomofobia).

Penelitian mengenai nomofobia juga pernah dilakukan oleh Fajri (2017)

dengan judul “Hubungan antara Penggunaan Telepon Genggam Smartphone

dengan Nomophobia pada Mahasiswa“. Hasil dari penelitian ini diperoleh

korelasi 0,626 dengan p=0,000 (p<0,01), yang menunjukkan bahwa ada

hubungan positif yang sangat signifikan antara penggunaan smartphone

dengan nomofobia. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 1047 mahasiswa

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saran bagi peneliti

selanjutnya yang disampaikan pada penelitian tersebut adalah agar peneliti

selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor dari dari variabel nomofobia yang tidak

diungkap dalam penelitian tersebut, antara lain kontrol diri dan kesepian (Fajri,

2017).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Asih dan Fauziah (2017, h.15) dengan

judul “Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecemasan Jauh dari Smartphone

(Nomophobia) pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial

dan Politik Universitas Diponegoro Semarang”. Hasilnya adalah koefisien

korelasi antara kontrol diri dengan kecemasan jauh dari smartphone

(nomofobia) adalah -0,398 dengan nilai p=0,030 (p<0,05). Hasil ini berarti

bahwa antara kedua variabel terdapat hubungan yang linear, dan nilai negatif

pada koefisien korelasi mengandung arti bahwa terdapat hubungan yang

negatif dan signifikan antara kontrol diri dengan kecemasan jauh dari

smartphone (nomofobia).
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Perbedaan penelitian yang akan dilakukan kali ini dengan penelitian

sebelumnya adalah pada variabel bebas dan pada subjeknya. Penelitian kali ini

akan meneliti faktor kesepian sebagai variabel bebasnya, dan subjeknya

adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranta Semarang, yang memiliki

smartphone. Sementara pada penelitian Fajri (2017) variabel bebasnya adalah

penggunaan telepon genggam smartphone, dan subjeknya adalah mahasiswa

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada penelitian Asih

dan Fauziah (2017, h.15) variabel bebasnya adalah kontrol diri, dan subjeknya

adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Diponegoro Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian apakah ada hubungan antara kesepian dengan nomofobia.

1.02. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan

antara kesepian dengan nomofobia pada mahasiswa.

1.03. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1.03.01.  Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu

psikologi, terutama psikologi klinis dan psikologi sosial, yaitu mengenai

nomofobia yang berkaitan dengan kesepian.
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1.03.02. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait kesepian dan

nomofobia, agar dapat .mengatasi permasalahan nomofobia terutama dalam

kaitannya dengan kesepian.




