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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, yang mempunyai 

tugas untuk memakmurkan bumi ini. Manusia juga merupakan makhluk biologis 

dan sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana di ketahui sebagai makhluk 

sosial selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupan. Oleh karena itu manusia 

harus selalu berhubungan dengan makhluk lainnya. Selain dengan individu, 

manusia juga membutuhkan hubungan dengan kelompok lain. 

Menurut Zoll dan Enz (2012) empati dapat diartikan sebagai kemampuan 

dan  kecenderungan seseorang (“observer”) untuk memahami apa yang orang lain 

(“target”) pikirkan dan rasakan pada situasi tertentu. Empati pertama kali 

diperkenalkan oleh Titchener (1909) sebagai terjemahan bahasa Inggris dari kata 

bahasa German “Einfühlung” dimana aslinya digunakan dalam pelajaranestetika 

untuk menggambarkan hubungan antara seseorang dengan sebuah benda seni. 

Perkembangan teknologi dinilai dapat meningkatkan kinerja dan 

memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan 

akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Perkembangan teknologi komunikasi berdampak pada bermunculannya berbagai 

jenis kegiatan yang berbasis teknologi, seperti e-government, e-commerce, e-

education, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya yang semuanya itu berbasiskan 

elektronik. Sekarang orang berkomunikasi bisa bersifat interaktif, dengan 

memanfaatkan teknologi. Dari segi bentuk, komunikasi dapat bersifat dari satu 
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orang ke banyak orang (kelompok), demikian sebaliknya, dari banyak orang 

(kelompok) ke satu orang atau dari kelompok ke kelompok. Smartphone 

merupakan inovasi baru teknologi komunikasi yang telah berkembang 

dimasyarakat, dimana Smartphone merupakan alat komunikasi atau telepon 

selular (perkembangan dari telepon selular) yang dilengkapi dengan organizer 

digital. Perangkat tersebut dapat berfungsi sebagai data organizer, web, browser, 

e-mail client, pemutar musik, pemutar film, kamera digital, GPS, mengirim 

dokumen dan fungsi lainnya. 

Pemanfaan gadget sangat besar dirasakan oleh masyarakat di era digital 

terutama masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Gadget dapat menerima 

segala informasi baik berbentuk teks, audio, visual atau pun ketiganya sekaligus. 

Segala informasi yang masuk ini dapat disimpan, diproses atau dikirim dengan 

sangat mudah, cepat dan rpaktis. Selain itu, gadget juga didesain dapat mengatasi 

kejenuhan atau sekedar mengisi waktu dengan fitur games atau permainan yang 

ada didalamnya. Gadget telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat 

Indonesia. Sebagai teknologi informasi dan komunikasi, gadget telah menjadi 

sebuah kebutuhan pokok bagi komunikasi di masyarakat. Pengguna gadget di 

Indonesia tidak mengenal usia atau status social, baik dari anak kecil sampai 

orang dewasa dan dari golongan menengah ke bawah sampai golongan menengah 

ke atas. Salah satu gadget yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia 

adalah smartphone.   

Berbagai macam merek, tipe serta harga banyak tersedia pada tempat-

tempat penjualan gadget, terkesan memacing pelanggang untuk membeli, 
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ditambah lagi fitur-fitur yang ada pada gadget semua tersedia sehingga dapat 

memancing masyarakat luas untuk memilikinya. Menurut perusahaan survei 

eMarketer, pengguna gadget meningkat secara signifikan di Indonesia dan 

diprediksi masuk empat besar populasi pengguna gadget terbesar di dunia pada 

tahun 2016.  

Generasi muda akhirnya tumbuh menjadi pencandu komputer, tv, dan 

smartphone (gadget). Kecanduan yang dialami generasi muda ini tidak berbeda 

dengan mereka yang kecanduan alkohol. Paparan layar gadget melepaskan 

hormone dopamine, zat kimia yang memiliki peran penting dalam system otak 

yang berhubungan dengan pembentukan sifat ketergantungan atau kecanduan 

(Marcella, 2012). 

Hovart (1989)menjelaskan kecanduan tidak hanya terhadap zat saja, akan 

tetapi juga pada aktivitas tertentu yang dilakukan berulang-ulang dan 

menimbulkan dampak negatif. Cooper (2000), berpendapat bahwa kecanduan 

merupakan perilaku ktergentungan pada suatu hal yang disenangi. Seseorang 

biasanya secara otomatis akan melakukan apa yang disukai pada kesempatan yang 

ada. Kecanduan merupakan kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat. 

Orang yang mengalami kecanduan tidak mampu terlepas dari keadaan tersebut, 

orang itu kurang mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan 

tertentu yang disukai. Seseorang yang sudah kecanduan akan merasa terhukum 

apabila tidak memenuhi hasrat kebiasaannya.  

Mahasiswa merupakan salah satu elemen masyarakat yang dapat 

memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mudah. Mereka bebas memilih 
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hasil teknologi yang dapat digunakan karena sebagian besar dari mereka tidak 

tinggal dengan keluarga. Hasil teknologi yang dimanfaatkan mahasiswa tersebut 

dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi mahasiswa. Adapun dampak 

negatifnya seperti menonton VCD porno, situs porno, adegan syur di TV yang 

merangsang untuk ditiru, HP sebagai fasilitas untuk memperlancar bisnis penjaja 

seks komersil dikalangan mahasiswa, flasdisk yang digunakan untuk mencontoh 

tugas milik temannya, dan sebagainya. 

Akibat dampak negatif dari hasil teknologi itu dapat menyebabkan 

mahasiswa menjadi tidak peduli dengan orang lain, sombong, melakukan 

perbuatan seks bebas, penipuan, pencurian dan sebagainya. Rasa empati 

mahasiswa juga semakin berkurang karena ketidak peduliannya dengan orang 

lain.  

Goleman (2003) mengartikan empati yaitu merasakan yang dirasakan 

orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling 

percaya dan menyelaraskan diri dengan individu lain. Baron & Byrne (2005) 

kemudian menyatakan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan 

keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan 

masalah, mengambil perspektif orang lain. Empati merupakan sesuatu yang jujur, 

sensitive dan tidak dibuat-buat serta didasarkan atas hal yang dialami orang lain. 

Taufik (2012) menyatakan empati merupakan aktivitas untuk memahami apa yang 

sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan dan 

dirasakan oleh individu tersebut terhadap kondisi yang dialami individu lain, 

tanpa kehilangan kontrol atas dirinya sendiri.  
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Salam (2013) berbagai bentuk kekerasan dan konflik yang terjadi 

belakangan ini dikarenakan minimnya rasa empati di masyarakat Indonesia. 

Kebanyakan orang tidak lagi mau mencoba untuk memahami perasaan dan 

memposisikan diri diposisi orang lain. Seperti tindak kekerasan terjadi dimana-

mana. Hal ini terjadi karena kultur empati masyarakat Indonesia saat ini sudah 

hampir sirna. Anna (2012) menyebutkan empati dan rasa kemanusiaan mahasiswa 

tahun pertama dan keempat Fakultas Kedokteran UI rendah. Itu hasil tes 

psikometri mengetahui kesesuaian kepribadian mahasiswa dengan karakteristik 

profesi dokter.  

Sebelum adnaya hadphone, gadget dan perangkat elektronik lainnya, 

orang-orang dengan mudah saling menyapa dan berinteraksi pada saat bertemu 

atau pada saat berkumpul. Pada saat ini orang lebih asik dan sibuk dengan gadget 

yang dimilikinya. Orang-orang saat ini cenderung lupa dengan adnaya teman yang 

sesungguhnya ada disampingnya. Manusia hanya dianggap objek, bulan lagi 

manusia selayaknya saat mereka bertemu (Goleman, 2007).  

Berdasarkan Journal of Educational Social Studies Pola Interaksi Sosial 

Siswa pengguna gadget di SMA N 1 Semarang didapatkan kesimpulan bahwa 

siswa cenderung menjadi tidak fokus jika sedang bersama melakukan 

pembicaraan dengan teman-temannya dikarenakan lebih sibuk dan fokus terhadap 

gadgetnya. Siswa lebih memilih menggunakan gadget untuk berkomunikasi 

dengan siswa lain yang berbeda kelas. Kehadiran dan berkembangnya gadget 

dapat membantu siswa dalam kegiatan belajar, tetapi disatu pihak dapat 

mereduksi interaksi sosial yang sesungguhnya (Harfiyanto, 2015). 
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Fenomena gadget di kalangan mahasiswa sudah ramai dibicarakan, 

mahasiswa cenderung tidak acuh bahkan tidak sadar dengan penggunaan gadget 

yang berlebihan akan menimbulkan efek samping. Kini penggunaan gadget dapat 

dengan mudah dijumpai seperti di café, mall, bus, kampus hampir di pinggir jalan 

sekalipun. Sedangkan dari observasi yang peneliti amati di lapangan khususnya di 

kampus Psikologi UMS, kebanyakan para mahasiswa yang sedang duduk 

bergerombol bersama teman-temannya, mereka cenderung sibuk dengan gadget 

atau handphone masing-masing dan sedikit berinteraksi dengan temannya 

tersebut. Mahasiswa cenderung asik dengan gadgetnya dan tidak memeperhatikan 

teman yang sedang berbicara. Mereka kurang memiliki kondisi dan perasaan 

teman yang sedang berbicara. Saat duduk di kantin mereka lebih sibuk dengan 

gadgetnya  dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Teman yang sedang 

mengajak berbicara diberi respon namun tetap memandangi gadgetnya. 

Sedangkan dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bulan April 1016 dengan 

melakukan wawancara terbuka pada 10 mahasiswa dan 10 mahasiswi didapatkan 

beberapa penuturan mahasiswa dengan menanyakan bagaimana tanggapan ketika 

handphone, tab, atau gadgetnya ketinggalan, lowbatt atau mati. 

“Kalau HP ku mati, itu rasanya seperti ada teman  yang hilang, kan kalau 

kita sendirian itu pengingnya ditemenin. Lha itu HP kan bisa buat 

nemenin kita” 

 

Kemudian ada lagi yang mengatakan: 

“Bingung mau ngapain, soalnya sekarang kalau gadget kita ketinggalan 

itu rasanya was-was, takut kalau ada yang menghubungi atau ada sesuatu 

yang penting, kalau lowbatt sih masih biasa saja, kecuali pas lagi ada 
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acara penting, seperti mau ngerjain tugas, mau ketamuan sama teman, itu 

kan butuh komunikasi, supaya mudah ketemunya.” 

Tanggapan lain ketika peneliti menanyakan bagaimana menanggapi teman 

yang  sedang berbicara (curhat) namun pada saat itu ada chat di HP?  

“ ya saya tanggapi sih tapi sama membalas chat dari HP, soalnya kan 

chatnya juga penting nanti kalau engga dibalas ya gimana.tapikan 

biasanya curhatnya lewat chat HP gitu jadi ya santai aja” 

Kemudian ada lain yang mengatakan : 

“ ya saya balas dulu, saya suruh teman saya untuk berhenti berbicara 

sebentar nanti dilanjutkan lagi kalau saya sudah membalas pesan” 

Apakah teman marah saat kita lebih sibuk dengan HP sedangkan teman 

membutuhkan kita sebagi tempat untuk bercerita ? 

“ ya enggak tahu marah apa enggak, ya kalau marah yaudah toh ya kita 

punya kegiatan dan kesibukan masing-masing. Lagian temen-temen kan 

sering nya curhat di HP pakai emotikon gitu ya paling kalau lagi sedih 

aku kasih emotikon sedih gitu” 

“ ya kalau marah sih enggak kan wajar kalau pegang HP masa ya harus 

dengerin curhatannya terus.’ 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para 

pengguna gadget saat ini tidak bisa terlepas atau jauh dari gadgetnya. Mahasiswa 

yang gadgetnya mati atau tertinggal akan merasa cemas dan was-was selain itu 

juga akan merasa kesal saat ada masalah yang penting atau darurat kemudian 

gadget atau handphonenya mati. Mahasiswa juga tidak peduli dengan perasaan 

teman yang sedang mengajak berbicara karena mereka merasa memiliki 

kepentingan masing-masing dan biasanya curhat melalui HP dengan 

menggunakan emotikon yang ada di HP.  

Aspek-aspek yang termasuk dalam kecanduan seperti perilaku kompulsif, 

kurangnya control dan adanya ketergantungan. Seorang pecandu biasanya tidak 
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dapat mengontrol perilaku sehingga mengabaikan kegiatan lainnya. Seperti 

sekolah, pekerjaan, waktu, dan lingkungan sekitarnya dan kewajibannya. Untuk 

berempati yang baik orang harus menempatkan dirinya pada orang lain, bukan 

hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat diartikan jika seseorang yang 

mengalami kecanduan maka orang tersebut akan lupa waktu, hingga dirinya tidak 

menghiraukan keadaan sekitar dan tidak menghargai orang lain (Griffiths, 2000), 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara kecanduan gadget 

(handphone) terhadap rasa empati pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?”  Hal inilah yang mendasari timbulnya keinginan dari 

penulis untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Hubungan antara 

Kecanduan Gadget (handphone) dengan Empati pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kecanduan gadget dengan empati pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Seberapa besar hubungan antara kecanduan gadget dengan empati pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Tingkat kecanduan gadget pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Tingkat Empati mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

C.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Diharapnya dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan 

kepada Fakultas Psikologi dan di bidang psikologi sosial untuk 

mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan kecanduan gadget dan 

rasa empati. 

2. Bagi Subjek 

Dapat dijadikan informasi mengenai kecanduan gadget dan diharapkan 

mahasiswa untuk dapat mengurangi penggunaan gadget dan meningkatkan 

rasa empati ke sesama. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan memperkaya kerangka 

pemikiran bagi penelitian yang sejenis.  




