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Abstrak 

Hikikomori adalah sebuah fenomena sosial di Jepang dimana seseorang menarik diri dari lingkungan sosial 

karena suatu alasan. Jangka waktu seseorang untuk menarik diri tersebut sangat lama hingga berbulan-bulan 

bahkan bertahun-tahun. Istilah hikikomori diciptakan oleh Dr. Tamaki Saito, seorang psikolog Jepang. Ia 

menjelaskan seseorang hikikomori menutup dirinya selama enam bulan atau lebih dan tidak mengikuti 

kegiatan sosial apapun di lingkungannya. Penelitian ini, menggunakan pendekatan fenomenologi untuk 

mempelajari fenomena hikikomori yang terjadi dan mencari klasifikasi penyebab seseorang menjadi pelaku 

hikikomori. Seseorang menjadi pelaku hikikomori dikarenakan beberapa kejadian yang menimpa  dirinya. 

Kejadian tersebut kebanyakan berasal dari lingkungan di sekitar pelaku hikikomori, seperti lingkungan 

sekolah, rumah, dan lingkungan sosialnya. Selain itu faktor individu juga berpengaruh untuk menjadikan 

seseorang menjadi pelaku hikikomori.  

Kata kunci: hikikomori, faktor penyebab, fenomenologi, menarik diri 

Abstract 

Hikikomori is a social phenomenon in Japan who seclude themselves from society because of  some reason. 

Hikikomori have a long period to seclude themselves in, most of them are secluding themselves for months 

even for years. The term of hikikomori are created by Dr. Tamaki Saito, a Japanese psychologist. He 

explained a hikikomori seclude themselves for six months or more and not attend in any social activities. 

Analysis in this research is using phenomenology to study hikikomori phenomenon, and then classified the 

cause of hikikomori. Some people became a hikikomori because experiencing some bad conditions in their 

life. Most of the problems are happened around the hikikomori. Like their school life, family, and society 

around the hikikomori. Moreover, the cause of hikikomori from personal itself can make someone become a 

hikikomori.  

Keywords: hikikomori, cause, phenomenology, seclude themselves  

 

 

1. Pendahuluan 

 

Dewasa ini banyak permasalahan remaja 

mulai bermunculan dimana-mana. Di 

Jepang misalnya, permasalahan sosial 

salah satunya adalah seorang remaja yang 

sulit bahkan tidak mau bertemu dengan 

lingkungannya maupun orang lain, hanya 

mengurung diri di dalam kamar. 

Fenomena demikian biasa disebut social 

withdrawal atau biasa  disebut hikikomori. 

Hal tersebut telah menjadi sorotan 

banyak media. Sebagai contoh dalam 

sebuah artikel yang ditulis di New York 
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Times : Shutting them self in, disebutkan 

terdapat sekitar satu juta pelaku 

hikikomori di Jepang pada tahun 2006. 

Angka tersebut di luar 100.000–320.000 

jiwa yang disinyalir bakal atau calon 

menjadi seorang hikikomori. Namun 

angka tersebut tidak dapat dipastikan, 

salah satu kendalanya adalah sulitnya 

untuk mendata pelaku hikikomori.   

 

Di Jepang banyak terjadi kasus yang 

disebabkan oleh hikikomori. Hal tersebut 

ditanggapi oleh pemerintah di Jepang 

khususnya Kementerian Kesejahteraan, 

Kesehatan dan Tenaga Kerja. Pemerintah 

mengambil langkah untuk mensurvei 

pelaku hikikomori dan hasilnya 

dipublikasikan pada tanggal 4 Mei 2001. 

Survei tersebut dilakukan selama 12 

bulan dan hasilnya, tercatat 6151 kasus 

yang diambil dari 697 pusat pelayanan 

kesehatan di seluruh Jepang (Dziesinski, 

2003:08). 

 

Untuk menjelaskan perilaku menarik diri 

dari lingkungan yang sebagian besar 

dilakukan oleh remaja tersebut, Dr. 

Tamaki Saito (psikolog Jepang) 

menciptakan istilah hikikomori 

(Dziesinski, 2003:08). Ia mendefinisikan 

hikikomori sebagai berikut 
“Hikikomori is a condition of 

seclusion where there is no social 

participation and it lasts at least 

six months (social participation is 

defined as attending school, 

going to work or sustaining close 

relationships with people from 

outside of the person‟s family). 

There is rather no possibility that 

a mental disease is the major 

reason of the problem”.
1
 

 

                                                           
 

“Hikikomori adalah kondisi 

pengasingan diri tanpa mengikuti 

kegiatan-kegiatan sosial di 

lingkungannya selama lebih dari 

enam bulan. Kegiatan sosial di 

sini adalah seperti pergi ke 

sekolah, bekerja atau menjalin 

hubungan dekat dengan orang di 

luar anggota keluarga. Masalah 

kejiwaan bukanlah masalah 

utamanya dalam masalah ini.”  

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

kualitatif merupakan suatu pemaparan 

hasil penelitian secara naratif atas sesuatu 

yang diteliti. Namun, sebelumnya peneliti 

menganalisis data dengan mencari 

informasi mengenai objek penelitian 

sebanyak mungkin, mencari hubungan, 

perbandingan, hingga akhirnya 

menemukan pola berdasarkan data asli 

yang di dapat. Dalam mengumpulkan 

data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode studi 

pustaka. Sumber data yang diambil 

sebagai bahan penelitian ini bermacam-

macam antara lain dari sejumlah artikel 

di internet, laporan penelitian, dan juga 

jurnal ilmiah. Berbagai fenomena 

hikikomori di Jepang yang muncul dan 

ditulis di artikel diambil dan diteliti untuk 

mengetahui penyebab seseorang menjadi 

pelaku hikikomori.  

 

Untuk mengetahui alasan seseorang 

menjadi pelaku hikikomori, peneliti 

menggunakan teori fenomenologi. 

Fenomenologi merupakan sebuah 

pendekatan filosofis untuk menyelidiki 

pengalaman manusia (Hajaroh, 2013:09). 

Fenomenologi bermakna metode 
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pemikiran untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan baru atau mengembangkan 

pengetahuan yang ada dengan langkah-

langkah logis, sistematis kritis, tidak 

berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak 

dogmatis. Fenomenologi sebagai metode 

tidak hanya digunakan dalam filsafat 

tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan 

pendidikan. Dalam penelitian 

fenomenologi melibatkan pengujian yang 

teliti dan seksama pada kesadaran 

pengalaman manusia. Konsep utama 

dalam fenomenologi adalah makna. 

Makna merupakan isi penting yang 

muncul dari pengalaman kesadaran 

manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas 

yang essensial dari pengalaman 

kesadaran dilakukan dengan mendalam 

dan teliti (Hajaroh, 2013:09).  Prinsip-

prinsip penelitian fenomenologis ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Husserl. 

Dengan pendekatan fenomenologi ini, 

peneliti mempelajari fenomena yang 

terjadi di masyarakat di Jepang yang ada 

kaitannya dengan hikikomori. Dengan 

menganalisis fenomena-fenomena 

tersebut dapat diketahui apa saja faktor 

yang menyebabkan seseorang menjadi 

pelaku hikikomori.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

menurut Dr. Tamaki Saitou seorang 

hikikomori adalah seseorang yang 

menutup diri dari lingkungan sosial dan 

tidak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial 

di sekitarnya selama enam bulan atau 

lebih. Berdasarkan data yang  diperoleh, 

jangka waktu seseorang menjadi pelaku 

hikikomori semuanya adalah di atas enam 

bulan. Hal tersebut dapat dilihat pada 

diagram lingkaran di bawah ini. 

 

Diagram 1. Jangka waktu Hikikomori 

1 tahun

1-5 tahun

5-10 tahun

10 tahun lebih

tidak menjawab

 
Diagram 1 di atas menjelaskan tentang 

berapa rata-rata jangka waktu hikikomori 

menghabiskan waktunya untuk 

mengisolasi diri. Hasilnya adalah paling 

banyak (sebesar 40%) mengatakan bahwa 

mereka menutup diri antara 1-5 tahun 

lamanya. Lalu urutan kedua selama 1 

tahun (21%). Sebesar 18% mengatakan 

mereka menutup diri selama 5-10 tahun, 

dan 12% lebih dari 10 tahun lamanya. 

Sisanya sebesar 9% tidak menjawab 

(Ellis, 2008:45).
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Selain itu,  ketika ditanyakan pertanyaan 

kepada 5000 orang hikikomori  tentang 

seberapa sering pelaku  hikikomori  

berhubungan dengan keluarganya, 

jawabannya adalah sebagai berikut: 

sebanyak 66,4% menjawab keluarga 

mereka (pelaku  hikikomori) sangat 

ramah.  Sebanyak 69,2% koresponden 

menjawab sering berbicara dengan 

anggota keluarga lainnya. Lalu sebanyak 

66,8% menyatakan sangat akrab 

hubungannya dengan keluarga. Sebanyak 

62,5% menyatakan cukup nyaman 

bersama keluarga. Namun 9,2% 

menjawab, tidak pernah sama sekali 

berhubungan dengan keluarganya. 

Sisanya 0,3% tidak menjawab (Cabinet 

Office, 2010:05). 

Beberapa fenomena sosial yang terjadi di 

Jepang, beberapa di antaranya 

menyebabkan seseorang untuk 

mengurung diri dan menjadi pelaku 

hikikomori. Seseorang menarik diri 

karena beberapa permasalahan yang 

terjadi. Permasalahan-permasalah 

tersebut tidak hanya berasal dari individu 

(pelaku hikikomori) saja, faktor dari luar 

lingkungan luar (seperti sekolah atau 

kantor) pun juga dapat menjadi salah satu 

penyebab mengapa seseorang menjadi 

hikikikomori. Terdapat 14 faktor yang 

menyebab seseorang menjadi hikikomori. 

Faktor-faktor tersebut (dari dalam dan 

luar) dapat dilihat pada bagan berikut : 
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Bagan 2. Faktor Penyebab Seseorang menjadi Hikikomori 

 

 
Sumber: Dziesinski, Michael J. (2003)., hal:16  Hikikomori Investigations into the phenomenon   of 

acute social withdrawal in contemporary Japan. 

 

Supaya dapat memahami dengan mudah 

faktor penyebab masalah hikikomori ini 

dari bagan di atas peneliti membagi 

menjadi empat kategori. Agar mudah 

untuk mengklasifikasikan penyebab 

seseorang menjadi pelaku hikikomori. 

Keempat faktor tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

 

1. Faktor lingkungan sekolah. 

Seorang anak dalam menempuh 

pendidikan di usianya, pasti berinteraksi 

dengan elemen-elemen di lingkungan 

sekolah seperti teman sesama angkatan, 

senior, guru dan lain-lain. Faktor 

lingkungan sekolah dapat menyebabkan 

seorang remaja menjadi hikikomori. 

Dalam hal ini antara lain adalah ijime, 

tookyoo kyohi, gogatsu byo dan 

kegagalan dalam mengikuti ujian.  

 Ijime (苛め) atau bullying. Ijime atau 

dikenal juga dengan istilah bullying 

merupakan tindakan yang sering terjadi 

di sekolah di Jepang. Ijime di Jepang 

biasanya menyinggung fisik seorang anak 

yang di-ijime seperti dikatakan gendut, 
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berkaca mata tebal, kutu buku dan 

sebagainya. Beberapa anak di Jepang 

yang merasa tidak nyaman akan adanya 

ijime ini, cenderung untuk meninggalkan 

dan menutup diri mereka dari lingkungan 

sekolah daripada mengadukan ke 

keluarga atau pihak sekolahnya. Hal 

tersebut mengakibatkan seorang anak 

enggan untuk menjalin komunikasi 

dengan teman-teman di sekolahnya dan 

akhirnya ia tidak mau untuk berangkat ke 

sekolah.  

 

Tookoo Kyohi (登校拒否 ). Sistem 

pendidikan di Jepang terutama sebelum 

masuk perguruan tinggi sangat kompetitif 

dan menimbulkan banyak tekanan pada 

seorang anak. Peraturan-peraturan di 

sekolah dan standar nilai yang tinggi 

menuntut seorang anak agar terus belajar 

agar mampu bersaing dengan siswa lain. 

Tookoo Kyohi sebagai permasalahan 

pendidikan di Jepang dimana seorang 

anak memilih untuk berhenti bersekolah. 

Fenomena tersebut biasanya terjadi pada 

awal tahun masuk SMA, karena pada 

masa SMA, seorang anak diharapkan 

agar dapat melanjutkan pendidikannya 

dengan masuk ke universitas dengan 

standar yang tinggi. Harapan yang tinggi 

tersebut pada orang tua dipaksakan pada 

seorang anak. Pada akhirnya membuat 

anak tersebut merasa stress dan akhirnya 

memutuskan untuk berhenti sekolah dan 

mengisolasi diri menjadi hikikomori. 

Pada beberapa kasus, seorang anak yang 

putus sekolah melakukan tindak kriminal. 

 

Gogatsu-Byo (五月病 ). Gogatsu-byo 

adalah sebuah „penyakit‟ yang di alami 

oleh orang Jepang pada waktu masuk 

musim semi  (bulan April). Pada saat itu, 

sebagian orang Jepang memulai aktifitas 

baru seperti awal masuk sekolah, 

perkuliahan, promosi jabatan, dan 

pertama kali masuk kerja. Gogatsu-byo 

atau penyakit bulan Mei ini terjadi saat 

setelah jangka waktu sebulan orang 

Jepang memulai aktifitas. Pada saat itu 

menggambarkan betapa susahnya untuk 

bergaul di lingkungan baru. Beberapa 

merasakan tidak bisa tidur, kelelahan, 

lesu, kegelisahan, dan gejala- gejala lain 

seperti demikian. Beberapa orang yang 

merasa tidak dapat bersaing pada satu 

bulan setelah bulan april mengakibatkan 

mereka depresi. Misalnya bersaing untuk 

mengikuti ujian masuk SMA atau 

perguruan tinggi atau beradaptasi dalam 

lingkungan kerja yang baru. Bagi mereka 

yang tidak kuat untuk beradaptasi atau 

bersaing untuk mendapatkan pengalaman 

baru, mereka memilih untuk mengisolasi 

diri dan menjadi seorang pelaku 

hikikomori. 

 

Kegagalan dalam menempuh ujian. 

Faktor lain yang masih dalam lingkungan 

sekolah adalah kegagalan dalam 

menempuh ujian. Misalnya ujian masuk 

perguruan tinggi dan ujian di sekolahnya. 

Kadang ujian-ujian seperti ujian di 

sekolah atau ujian masuk perguruan 

tinggi di Jepang yang dihadapi anak 

tersebut sangat membebani pikiran anak 

tersebut hingga mengakibatkan depresi. 

Dalam mengikuti ujian masuk perguruan 

tinggi favorit misalnya, seorang anak 

harus memiliki kualifikasi dan nilai yang 

baik agar bisa melanjutkan pendidikan 

mereka di bangku kuliah. Beberapa 

mungkin memilih untuk belajar dan 

mengikuti pelajaran tambahan. Namun 

tidak menutup kemungkinan beberapa 
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dari mereka akhirnya memilih untuk 

diam dan menutup diri kamar sendiri lalu 

menjadi hikikomori.  

Kasus tentang penyebab seseorang 

menjadi pelaku hikikomori karena 

masalah dalam sekolah tertulis pada 

artikel Japan’s Teen Hermits Spread  

Fear oleh Jonathan Watts di Tokyo, The 

Observer Hirokatsu Kobayashi seorang 

hikikomori yang telah mengurung diri 

selama tujuh tahun di rumah orang 

tuanya di Tokyo. Hal tersebut 

dilakukannya sejak ia gagal dalam 

mengikuti ujian masuk SMA. Karena 

kegagalan terebut Hirokatsu menjadi 

orang yang temperamen, mudah marah. 

Dalam waktu tujuh tahun itu, orang 

tuanya menjadi sangat takut padanya. 

Bahkan ketika kakaknya Takahiro 

Kobayashi mengajaknya untuk berbicara 

padanya, Hirokatsu memukul dan 

menendangnya. Ibunya pun ketakutan, 

hingga memutuskan untuk tidur di dalam 

mobil karena dirasa aman dari amarah 

Hirokatsu. Takahiro menemukan tulisan  

yang  ditulis  dengan  cakaran  di  buku  

harian  Hirokatsu,  “I  want  to  be 

independent... I want to be independent... 

I want to be independent... . Dalam kasus 

Hirokatsu tersebut ia mengalamani 

depresi karena gagal dalam ujian. Ia 

mengalami tekanan yang begitu hebat, 

hingga membuatnya tidak ingin mencoba 

lagi dan memilih untuk mengurung 

dirinya di kamar. 
 

2. Faktor Keluarga. Faktor yang kedua 

adalah berasal dari keluarga, antara lain 

hubungan orang tua dengan anak yang 

terlalu erat, hitorikko, tuntutan orang tua, 

peran anak laki-laki dalam sebuah 

keluarga dan kesejahteraan keluarga dan 

child’s room. Dalam sebuah keluarga, 

anak laki-laki terutama yang paling tua 

memiliki tanggung jawab yang besar 

terhadap keluarganya. Orang tua menaruh 

harapan besar kepada anak laki-laki 

tertua mereka untuk meneruskan usaha 

keluarga dan juga merawat orang tuanya 

di usia senja. Selain itu, juga harus 

menempuh pendidikan yang tinggi agar 

mendapat pekerjaan yang layak. Dalam 

hal ini, ada persamaan dengan faktor 

yang disebabkan oleh pendidikan atau 

lingkungan sekolah seperti yang 

disebutkan di atas. Seorang anak yang 

dituntut untuk memiliki pendidikan yang 

baik agar dapat bersaing masuk ke 

universitas favorit di Jepang dan 

memiliki karir yang baik di masa 

depannya.  

Seseorang yang menarik diri dari 

lingkungan sosial membutuhkan bantuan 

agar segera kembali ke masyarakat, dan 

keluarga adalah support yang cocok 

untuk mereka. Namun pada kenyataannya 

usaha keluarga untuk menjaga 

keharmonisan dan kehormatan 

keluarganya, beberapa keluarga di Jepang 

menyembunyikan anggota keluarganya 

yang menjadi pelaku hikikomori dengan 

memberikan ruangan dan makanan. 

Karena sikap keluarga seperti demikian 

yang membuat seorang pelaku hikikomori 

menjadi betah untuk menutup diri mereka 

dari lingkungan sosial (Todd 2011:144) .  

 

Amae (甘え). Dalam keluarga modern di 

Jepang, konsep pemikiran orang Jepang 

yang bergantung pada kebaikan 

seseorang disebut amae (甘え). Amae (甘

え) sendiri pertama kali diutarakan oleh 

Takeo Doi seorang psikoanalis dari 

Jepang pada tahun 1971. Rasa cinta dan 
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kasih sayang orang tua kepada anak yang 

terlalu besar pun dapat menyebabkan 

seseorang menjadi hikikomori. Amae 

menjadikan seseorang lebih memilih 

tinggal di rumah bersama keluarga lebih 

penting daripada mengikuti kegiatan di 

luar. Dalam hal ini memungkinan orang 

tua untuk menunjukkan rasa kasih 

sayangnya dengan memberi „fasilitas‟ di 

rumah agar si anak merasa betah tinggal 

di rumah. Hal tersebut dimaksudkan agar 

anak merasa nyaman dan orang tua pun 

tidak khawatir dengan anaknya daripada 

mengikuti kegiatan di luar. Namun, 

demikian dapat menimbulkan rasa 

ketergantungan yang berlebihan hingga 

dia tidak mau keluar rumah bahkan 

keluar dari kamar pribadi mereka. Bila si 

anak merasa jenuh setelah pulang dari 

sekolah, maka orang tua memfasilitasi 

anak tersebut untuk bermain di dalam 

kamarnya. Seperti memberi komputer, 

koneksi internet, bahkan televisi sendiri 

di dalam kamar anak  tersebut. Hal 

seperti itu dapat menimbulkan rasa 

nyaman yang berlebih kepada anak 

tersebut dan berujung tidak ingin keluar 

dari kamar.  

 

Anak tunggal atau anak semata 

wayang / hitorikko (一人子 ). Dalam 

sebuah keluarga sang ayah bekerja siang-

malam demi mencari nafkah untuk 

menghidupi keluarganya dan sang ibu 

yang merawat anaknya. Seorang ibu yang 

tidak bekerja dan memilih mengasuh 

anaknya dengan harapan anaknya fokus 

ke pendidikan saja. Dampak buruknya 

adalah seorang anak tidak memiliki 

kesempatan untuk bermain dengan 

teman-temannya dan kemampuan untuk 

bersosialisasipun berkurang. Padahal, 

seorang anak pada waktu duduk di 

bangku sekolah  juga membutuhkan 

waktu untuk bermain dengan teman-

temannya tidak hanya dituntut untuk 

menjadi pintar dan berprestasi dalam 

bidang akademik saja. 

 

3. Faktor Lingkungan Sosial. Kategori 

ketiga adalah faktor sosial. Dari 

kehidupan sosial seperti lingkungan luar 

rumah (tetangga), informasi-informasi 

yang dipublikasi oleh media massa, serta 

faktor tradisi juga berpengaruh untuk 

membuat seseorang untuk menarik diri 

dari lingkungan sosialnya. Kehidupan 

bertetangga adalah bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar rumah. Sebenarnya 

hal ini juga berhubungan dengan faktor 

keluarga dan individu itu sendiri. Ketika 

seseorang telah menampakkan gejala 

menjadi hikikomori tentu cepat atau 

lambat kabar tersebut akan menyebar ke 

tetangga sekitar rumahnya. Dari kondisi 

tersebut beberapa orang tua akan merasa 

malu bila tetangganya mendengar salah 

satu anggota keluarganya menjadi 

hikikomori. Maka dari itu orang tua lebih 

cenderung untuk menutup-nutupinya 

daripada konsultasi ke lembaga yang 

berwenang untuk menyelamatkan 

seseorang dari perilaku hikikomori.  

 

Kasus hikikomori dituliskan dalam artikel 

BBC news yang ditulis oleh William 

Kremmer dan Claudia Hammond 

berjudul Hikikomori : Why are so many 

Japanese men refusing to leave their 

rooms ? Matsu menjadi seorang 

hikikomori setelah ia gagal memenuhi 

harapan orang tuanya untuk berkarir dan 

kuliah di universitas ternama di Jepang. 

Matsu adalah anak pertama di 
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keluarganya dan menjadi harapan 

keluarganya di masa depan. Dia iri 

dengan adik laki-lakinya yang dapat 

melakukan apapun yang disukainya. 

Matsu merasa marah dan memutuskan 

untuk berpisah dengan keluarganya. 

Dalam kasus Matsu ini, masalah tradisi di 

Jepang yang menyebabkan dia 

memutuskan untuk menjadi seorang 

hikikomori. Menurut Yuriko Suzuki 

seorang psikolog dari  Institut Nasional 

Kesehatan Jiwa di Tokyo, masyarakat 

Jepang secara tradisi memiliki pemikiran 

group oriented. Mereka tidak ingin 

memilih alur hidup keluar dari 

kelompoknya. Namun bagi generasi 

muda saat ini, mereka ingin memilih 

kehidupan mereka sendiri dengan lebih 

mengenal lagi potensi yang tumbuh pada 

diri pemuda-pemuda tersebut.  

Di Jepang, seseorang dituntut untuk 

mengikuti pola hidup seperti masuk 

universitas favorit dan bekerja di 

perusahaan yang ternama. Karena tradisi 

inilah yang membebani seorang anak 

yang diharapkan dapat sukses seperti 

harapan orang tuanya. Hal tersebut terkait 

dengan masalah di Jepang tentang 

masalah rendahnya angka  kelahiran di 

Jepang (Shoushika mondai). Karena 

jumlah kelahiran yang semakin rendah di 

Jepang, seorang anak diharapkan dapat 

bersaing dan mendapatkan prestasi yang 

baik di antara teman-temannya.  

Selain itu media massa atau audio visual 

juga menjadi salah satu faktor seseorang 

menjadi hikikomori. Hal ini 

mengakibatkan seorang anak terutama 

anak tunggal atau anak semata wayang 

memiliki kamar sendiri. Ia terbiasa hidup 

menyendiri dalam kamarnya dengan 

melakukan aktifitas seperti menonton 

televisi, bermain game, membaca manga, 

berselancar di dunia internet dan 

sebagainya. Hal tersebut bila dilakukan 

terus menerus mengakibatkan seorang 

anak terbiasa untuk hidup menyendiri 

dalam kamar dan berakibat anak tersebut 

tidak memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan dunia luar secara 

langsung.  

 

4. Faktor Individu. Kategori 

keempat adalah faktor individu seorang 

hikikomori. Dari sisi individu sendiri 

sebenarnya adalah yang paling 

menentukan seseorang akan terjun ke 

dunia hikikomori atau tidak. Dalam hal 

ini adalah karena depresi. Faktor individu 

sendiri bisa berupa akibat dari faktor-

faktor penyebab hikikomori lainnya. 

Kondisi mental seseorang yang terus 

menerus ditekan oleh banyaknya tuntutan 

agar menjadi seseorang yang sukses pun 

dapat menimbulkan depresi bagi orang 

tersebut. Contoh kasus yang terjadi pada 

individu sebagai penyebab menjadi 

seorang pelaku hikikomori mirip dengan 

contoh kasus yang terjadi pada faktor dari 

sekolah. Karena pada saat depresi, 

menjadi hikikomori merupakan salah satu 

jalan yang akan diambil. 

 

4. Simpulan 

 

Hikikomori yang terjadi di Jepang bukan 

serta merta seseorang yang ingin menarik 

diri dari lingkungan sosial dengan 

sendirinya. Pelaku hikikomori melakukan 

pengasingan diri karena beberapa faktor 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-

harinya. Dengan melakukan pendekatan 

fenomenologi, peneliti mengkaji 

fenomena yang terjadi dan  
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mengklasifikasikan faktor penyebab 

hikikomori. Hasilnya terdapat empat 

faktor yang terdiri dari faktor lingkungan 

sekolah, faktor keluarga, faktor sosial dan 

faktor individu. Keempat poin ini 

merupakan faktor yang sangat dekat 

dengan seseorang sebelum menjadi 

pelaku hikikomori. Hal itu disebabkan 

empat hal tersebut adalah sesuatu yang 

mudah ditemui dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu, keempat hal 

tersebut menjadi sesuatu yang berperan 

penting terhadap kehidupan seseorang 

dalam bersosialisasi. 
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