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BAB 5

HASIL PENELITIAN

5.01. Hasil Penelitian

Hasil penelitian bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini. Teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis

dalam penelitian ini adalah analisis korelasi Product Moment. Hal ini

dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara

kesepian dengan nomofobia. Sebelumnya perlu dihitung uji asumsi (uji

normalitas penelitian dan uji linearitas hubungan variabel bebas dan variabel

tergantung). Di bawah ini akan dirinci masing-masing perhitungannya.

5.02. Uji Asumsi

5.02.01. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-S

Z). Pada variabel nomofobia didapatkan nilai K-S Z sebesar 0,447 dengan

nilai p= 0,988 (p>0,05), hal ini berarti sebaran datanya normal. Pada variabel

kesepian didapatkan nilai K-S Z sebesar 0,847 dengan nilai p= 0,470

(p>0,05), hal ini berarti sebaran datanya normal. Hasil uji normalitas kedua

variabel tersebut terlampir pada lampiran E-1.

5.02.02. Uji Linearitas

Variabel nomofobia dan kesepian memiliki hubungan dengan nilai F

sebesar 12,841 dan nilai p= 0,001 (p<0,05). Hasil ini berarti bahwa kedua

variabel tersebut memiliki hubungan yang linier. Hasil uji linearitas kedua

variabel tersebut terlampir pada lampiran E-2.

41



42

5.03. Uji Hipotesis

Setelah syarat uji asumsi tercapai, kemudian dilakukan perhitungan uji

hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. Hasil uji

tersebut menemukan bahwa nilai korelasinya sebesar 0,503 dengan nilai p=

0,000 (p<0,01), hal ini berarti bahwa ada hubungan positif yang sangat

signifikan antara kesepian dengan nomofobia.

Berdasarkan hasil tersebut di atas maka hipotesis yang berbunyi “Ada

hubungan positif antara kesepian dengan nomofobia. Semakin tinggi

kesepian maka semakin tinggi pula nomofobia, demikian juga sebaliknya”

dapat diterima pada taraf signifikansi 1%.

5.04. Pembahasan

Diterimanya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada

hubungan positif antara kesepian dengan nomofobia, yang ditunjukkan

dengan didapatnya nilai korelasi sebesar 0,503 dengan nilai p= 0,000

(p<0,01). Hal ini berarti bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan

antara kesepian dengan nomofobia. Hasil hubungan positif tersebut berarti

bahwa semakin tinggi kesepian maka semakin tinggi pula nomofobia,

demikian juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gezgin, Hamutoglu,

Gultekin, dan Ayas (2018, h.369), yang menemukan bahwa tingkat

nomofobia remaja secara signifikan dan positif diprediksi oleh kesepian.

Menurut temuan ini, mengingat kecenderungan perilaku nomofobik di

kalangan remaja, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa remaja yang
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menderita kesepian mungkin memiliki masalah ketika mereka dipisahkan dari

smartphone mereka.

Pavithra dan Madhukumar (dalam Durak, 2018, h.2) menemukan

prevalensi gangguan nomofobia meningkat sebagai akibat trauma seperti

imigrasi, kesepian, dan fobia sosial dalam kehidupan remaja. Menurut Bian

dan Leung (dalam Gezgin, Hamutoglu, Gultekin, dan Ayas, 2018, h.360),

dapat diklaim bahwa penggunaan smartphone dan nomofobia yang

berlebihan ini mungkin berhubungan dengan kesepian.

Individu yang mengalami permasalahan sosial seperti kesepian, rasa

malu, dan neurotisme cenderung lebih memilih berinteraksi secara online

(Chak dan Leung, dalam Pinasti dan Kustanti, 2017, h.184). Wanita pada

usia dewasa muda dianggap rentan untuk mengalami nomophobia. Hal

tersebut dikarenakan wanita menjalin hubungan sosial dengan telepon

genggam atau smartphone untuk menghilangkan rasa kesepian (Bianchi

dkk., dalam Prasetyo dan Ariana, 2016, h.3). Berdasarkan pendapat ini dapat

diketahui bahwa nomophobia pada diri individu dapat disebabkan karena

adanya perasaan kesepian.

Durak (2018, h.3) dalam penelitiannya menganggap bahwa variabel

penggunaan media sosial, locus of control, dan kesepian, dianggap terkait

langsung dengan nomofobia. Hasil penelitian Gezgin, Hamutoglu, Gultekin,

dan Ayas (2018, h.358) menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan

secara statistik antara nomofobia dan kesepian, dan dapat dipastikan bahwa

kesepian remaja memprediksi tingkat nomofobia.

Remaja yang mendapat skor lebih tinggi pada skala kesepian akan

cenderung memiliki lebih banyak perasaan nomofobia (Park dan Lee, dalam
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Gezgin, Hamutoglu, Gultekin, dan Ayas, 2018, h.361). Menurut Algul (dalam

Gezgin, Hamutoglu, Gultekin, dan Ayas, 2018, h.361), para peneliti berpikir

bahwa alasan nomofobia yang merupakan topik yang hangat saat ini adalah

perasaan kesepian, isolasi dan ketakutan yang dipicu oleh era modern.

Penelitian yang dilakukan Durak (2018, h.12) menemukan hasil bahwa

ada hubungan yang signifikan antara kesepian dengan nomofobia. Gezgin,

Hamutoglu, Gultekin, dan Ayas (2018, h.369) mengutip berbagai hasil

penelitian mengenai hubungan kesepian dengan penggunaan telepon seluler.

Penelitian-penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Reid dan Reid yang

memelajari 158 orang dewasa yang mengalami kecemasan sosial dan

kesepian, menemukan bahwa peserta yang kesepian lebih suka membuat

panggilan suara dan memberi nilai SMS. Penelitian lainnya dilakukan oleh

Cakir dan Oguz, yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara

kecanduan smartphone dan kesepian di kalangan remaja. Dayapoglu,

Kavurmaci dan Karaman menemukan bahwa hubungan positif antara

bermasalah penggunaan ponsel dan kesepian, dan hubungan ini

menunjukkan bahwa kesepian meningkat seiring meningkatnya penggunaan

ponsel yang bermasalah di calon perawat.

Pengaruh variabel kesepian terhadap variabel nomofobia dapat dilihat

pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 25,3%, sisanya 74,7%

merupakan faktor-faktor lain, seperti faktor tingkat penggunaan, kebiasaan,

dan ketergantungan yang berdampak terhadap kecemasan dalam

penggunaan smartphone, kepribadian, genetis, perilaku, kognitif dan

emosional, sosial lingkungan, dan masalah sosial (berupa masalah

intrapersonal seperti rendahnya harga diri atau rendahnya kemampuan

komunikasi).
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Hasil mean hipotetik (MH) kesepian adalah sebesar 27,5 dengan SD=

5,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 28,80 dengan SD= 4,947, hal ini

berarti bahwa kesepian termasuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan

bahwa subjek cenderung mengalami kesepian, yang ditunjukkan dengan tipe

atau bentuk kesepian emosional dan sosial.

Hasil mean hipotetik (MH) nomofobia adalah sebesar 60 dengan SD=

12 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 61,23 dengan SD= 15,458, hal ini

berarti bahwa nomofobia pada subjek penelitian termasuk kategori sedang.

Hasil ini menunjukkan bahwa subjek cenderung mengalami nomofobia, yang

ditandai dengan aspek tidak bisa berkomunikasi, kehilangan konektivitas,

tidak mampu mengakses informasi, dan aspek menyerah pada kenyamanan,

tetapi kondisi tersebut masih bisa ditoleransi atau diatasi oleh subjek.

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan dalam proses

pelaksanaannya, yaitu pengambilan data dilakukan pada saat sedang libur.

Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat memperoleh subjek dengan jumlah

banyak, karena tidak ada mahasiswa yang datang ke kampus. Di rumah kos

sekitar kampus juga tidak banyak mahasiswa karena sebagian besar

mahasiswa pulang ke rumah atau meninggalkan rumah kosnya.




