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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial pada dasarnya manusia harus selalu berhubungan 

dengan manusia lainnya sehingga tidak bisa untuk hidup sendiri. Dengan semakin 

pesatnya perkembangan teknologi mempermudah manusia untuk berkomunikasi 

dengan orang lain bahkan dengan orang yang berada di tempat jauh. Salah satu 

bentuk perkembangan teknologi ini adalah handphone. Kemudahan yang 

diberikan teknologi membuat penggunanya menjadi ketergantungan. Di Inggris, 

sebuah organisasi riset yang meneliti pengguna smartphone yang mengalami 

kecemasan menemukan bahwa hampir 53% pengguna smartphone di Inggris 

cenderung mengalami cemas ketika menghadapi jangkauan jaringan yang kurang, 

kehabisan baterai, dan ketika kehilangan smartphone mereka (Bivin, Mathew, 

Thulasi & Philip,  2013).  

Seseorang menjadi begitu takut dan merasa hampa ketika harus jauh dari 

smartphonenya. Untuk mengukur ketakutan tersebut, sebuah studi 2015 

mengembangkan kuesioner nomophobia (kecemasan jauh dari smartphone). 

Dalam studi ini, peneliti melaporkan bahwa ketika smartphone anda tertinggal di 

rumah secara tidak langsung anda akan lebih mudah merasakan kecemasan, detak 

jantung dan tekanan darah akan meningkat saat anda sudah merasa bahwa 

smartphone adalah bagian terpenting dari “hidup” anda (Pininta, 2016). Di  

Indonesia-pun  gejala  Nomophobia  ini  sebenarnya  sudah  sering  di jumpai. 
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Bila naik angkutan umum atau jalan-jalan di pusat perbelanjaan, akan  di dapati 

mereka yang sangat asyik dengan ponselnya terutama smartphone. Mereka seperti 

tak peduli dengan sekitar dan fokus hanya ke ponsel. 

Sekarang ini manusia benar-benar telah menjadi budak dari teknologi. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Secur Envoy (sebuah perusahaan yang 

mengkhususkan diri dalam password digital) melakukan survei terhadap 1.000 

orang di Inggris, menyimpulkan bahwa mahasiswa masa kini mengalami 

nomophobia, yaitu perasaan cemas dan takut jika mereka tidak bersama dengan 

ponselnya, panik ketika baterai ponsel habis, menyalakan ponselnya sepanjang 

hari, selalu mengecek ponselnya secara terus-menerus dan membawa ponselnya 

kemana saja termasuk ketika ke kamar mandi.  Hasil survei ini menunjukkan 

bahwa 66% responden mengaku tidak bisa hidup tanpa ponselnya. Persentase ini 

semakin meningkat pada responden berusia 18 sampai 24 tahun, dimana 

responden di kelompok usia ini yang mengalami nomophobia adalah sebanyak 

77% (Ngafifi, 2014). 

Seiring dengan teknologi yang semakin maju saat ini, fenomena 

nomophobia-pun menjadi semakin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari 

terutama di kalangan mahasiswa (Hardianti, 2016). Menurut data dari The Royal 

Society for Public Health, anak muda (16-25 tahun) mengalami kecemasan 

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya karena mereka 

tidak memiliki pekerjaan, hobi, rutinitas, dan semacamnya. Lebih jauh lagi 

berkembangnya simptom kecemasan dapat disebabkan oleh faktor lainnya (Parisa 

& Leonardi, 2014). Mayoritas  para  pengguna smartphone adalah kalangan 
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remaja dan dewasa yang  pada  umumnya  mereka  berusia  21  sampai 30 tahun. 

Menurut Erikson  pada masa remaja menuju dewasa, seseorang belum  memiliki  

identitas  ego  (mencari  identitas jati  diri),  cenderung  berkelompok  pada  teman 

seusianya (peers) dan memiliki emosi yang belum stabil (kelabilan emosi). Pada 

masa tersebut, sesuai dengan  usia dalam  strata  pendidikan yang  pada 

mayoritasnya adalah sedang berada pada bangku perkuliahan  (mahasiswa  

perguruan  tinggi), sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  mahasiswa merupakan 

salah satu komunitas yang dominan aktif  menggunakan  media smartphone 

(Chiu, 2014). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Emelin, Alexander & 

Rasskazova (2013) bahwa psikologis remaja merupakan slaah satu faktor utama 

remaja beresiko lebih tinggi untuk mengalami kecanduan smartphone 

dibandingkan kelompok usia yang lebih tua.  

Penelitian yang dilakukan oleh Pavithra, Madhukumar & Mahadeva 

(2015) dengan subjek penelitian dari 200 siswa yang terdiri dari 47,5% 

perempuan dan 52,5% laki-laki. Mayoritas (74%) dari siswa menghabiskan 300-

500 Rupee per bulan untuk mengisi ulang ponselnya. Sekitar 23% siswa merasa 

mereka kehilangan konsentrasi dan menjadi stres ketika mereka jauh dari ponsel, 

79 (39,5%) siswa mengidap Nomophobic di penelitian ini dan 27% berada pada 

risiko mengembangkan nomophobia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mittal, 

Rajasekar & Krishnagopal (2016) dengan subjek sebanyak 309 orang, 131 orang 

laki-laki dan 178 orang wanita menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara pola panggilan laki-laki dan perempuan. Mahasiswa gelisah 

ketika mereka tidak dapat menghubungi orang yang diinginkan dan ketika mereka 
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lupa membawa ponsel (kegelisahan diamati secara signifikan di kalangan 

pengguna yang sering menggunakan ponsel). 54% mahasiswa marah, karena 

masalah software (29,3%), tidak tersedianya jaringan (23,4%), pesan 

menjengkelkan dan panggilan (22,8%) dan 25% mahasiswa menerima panggilan 

saat mengemudi. 

Akibat dari penggunaan smartphone yang berlebihan ini merupakan faktor 

penyebab meningkatnya depresi, gangguan kecemasan, defisit perhatian, 

gangguan bipolar, autisme, dan berbagai gangguan perilaku yang terjadi pada 

anak (Kartika, 2014). Dengan berbagai kemudahan yang di hadirkan pada 

smartphone, smartphone kini telah menjadi gaya hidup manusia modern. Hampir 

setiap orang mempunyai handphone, karena selain mudah dicari harganya pun 

juga semakin terjangkau. Smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat 

komunikasi biasa, tetapi manusia juga dapat menggunakannya untuk mengakses 

internet, mengirim pesan, mengambil foto, dan saling mengirim data. Dengan 

berbagai kemudahan yang didapatkan dari handphone, mungkin dampak yang 

ditimbulkan sama sekali tidak kita sadari (Veronika, 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 mahasiswa diperoleh data bahwa 

3 dari 5 orang mengaku jika smartphonenya selalu terkoneksi dengan layanan data 

internet dan memiliki minimal 3 akun media sosial yang selalu aktif setiap harinya 

sehingga mereka mengalami cemas ketika tidak memgakses smartphonenya 

bahkan 3 diantaranya mengaku akan bergegas mengisi daya baterai apabila 

smartphonenya lowbatt. Ketika ke kamar mandi 2 diantaranya membawa 

smartphone untuk mengisi kesepian dan untuk browsing. Sebelum tidur dan 
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bangun tidur 4 mahasiswa akan terlebih dahulu mengecek smartphonenya seperti 

sosial media, bermain game, mendengarkan musik atau hanya sekedar mengecek 

pesan masuk. Mereka juga mengaku menggunakan smartphone sebanyak puluhan 

kali dalam sehari karena selalu melihat informasi terbaru dari smartphonenya dan 

selalu membuka smartphone ketika sedang waktu luang.  

Aktivitas mahasiswa dalam penggunaan smartphone untuk kegiatan proses 

belajar mengajar seperti kebutuhan akan informasi dalam menunjang kualitas 

akademisi dengan penggunaan media internet merupakan hal yang tidak dapat 

ditinggalkan dalam kehidupan mahasiswa. Pengguna smartphone di Indonesia 

sebanyak 20% masuk dalam kategori rakus data dimana konsumsi data mencapai 

249 MB per hari yang dilakukan oleh golongan ini. Ini termasuk dari wifi (109 

MB) dan layanan data operator (140 MB). Dengan waktu utama di malam hari 

(19.00-22.00), golongan ini rata-rata menghabiskan waktu untuk menggunakan 

smartphone-nya sebanyak 126 menit per hari. Aplikasi yang sering digunakan 

adalah Youtube, kemudian menyusul toko aplikasi Google Play dan aplikasi 

browsing UC Browser (Bohag, 2015). Menurut Radwanick (dalam Widhyatmoko, 

2011) Indonesia bersama Brazil dan Venezuela menempatkan diri sebagai Negara 

pengakses Twitter tertinggi yaitu sebanyak 19,344 juta pengguna, dengan tingkat 

pertambahan mencapai 20,8% pada Juni 2010. Bahkan sudah menjadi hal yang 

biasa apabila trending topic (topik/tema yang sedang menjadi bahasan paling 

populer) di Twitter itu berasal dari Indonesia. Twitter sebagai layanan 

microblogging (blog dengan jumlah huruf terbatas, hanya 140 karakter saja) dapat 

diakses dengan mudahnya melalui smartphone.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

mengajukan rumusan masalah : apakah ada hubungan antara penggunaan telepon 

genggam smartphone dengan nomophobia pada mahasiswa? 

 

B. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui hubungan antara penggunaan telepon genggam smartphone 

dengan nomophobia pada mahasiswa. 

2. Mengetahui tingkat penggunaan smartphone pada mahasiswa  

3. Mengetahui tingkat nomophobia pada mahasiswa 

4. Mengetahui sumbangan efektif penggunaan smartphone dengan nomophobia 

pada mahasiswa 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi  dan  masukan  penting  bagi  masyarakat  umum terutama 

mahasiswa agar dapat mengurangi penggunaan smartphone sehingga tidak 

mengalami nomophobia. 

2. Bagi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber acuan untuk 

mencegah terjadinya nomophobia, terutama di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  



7 

 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wacana dan referensi untuk melakukan penelitian, khususnya dalam bidang 

psikologi klinis yang berkaitan dengan nomophobia 

 




