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ABSTRAK 
Nomophobia merupakan perasaat takut dan cemas ketika jauh dari telepon genggam dan ponsel 
pintar, serta tidak dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nomophobia terbentuk oleh 
perilaku nomophobic. Mahasiswa Fakultas Psikologi memiliki kebutuhan untuk menggunakan ponsel 
pintar lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa dari fakultas lainnya. Subjek dari penelitian ini 
adalah empat orang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga semester tiga yang terdiri 
atas dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi 
kasus, dengan teknik sampling purposif. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa dengan perilaku 
nomophobic memiliki keinginan berkomunikasi yang tinggi, keinginan untuk mengikuti kehidupan 
teman sebaya yang tinggi, memiliki kebutuhan untuk mengakses informasi terutama yang berkaitan 
dengan kegiatan perkuliahan, serta memiliki kebutuhan yang mendorong untuk memanfaatkan fungsi 
ponsel pintar secara maksimal. Berdasarkan hasil yang diperoleh, mulai terlihat proses terbentuknya 
perilaku nomophobic yang berujung pada nomophobia. 
 
Kata kunci: dewasa awal, mahasiswa, nomophobia, perilaku nomophobic 
 
ABSTRACT 
Nomophobia is a a fear when a person being unable to use a smartphone or a mobile phone and/or the 
service it offers. Nomophobia is formed by nomophobic behavior. Students in Faculty of Psychology 
Universitas Airlangga have more needs to use smartphones than students from other faculties. The 
subjects of this study were four students of the Faculty of Psychology Universitas Airlangga in the third 
semester consisting of two men and two women. This study used  qualitative case study method, with 
purposive sampling techniques. The results of this study are  nomophobic students have a high desire 
to communicate, a desire to follow high peers' lives, have the need to access information especially 
those related to lecture activities, and have a motivating need to make full use of smartphone 
functions. Based on the results obtained, it began to appear that the nomophobic behavior process led 
to nomophobia. 
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P E N D A H U L U A N  

Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan akan terus 
berlanjut, munculnya penemuan-penemuan baru menjadi pendukung dari perkembangan yang terjadi. 
Masyarakat saat ini telah memasuki tahapan menjadi masyarakat informasi  (Kurnia, 2005). Menurut 
Webster (1995) masyarakat informasi akan lebih  bergantung pada inovasi teknologi yang semakin 
berkembang. Dissayanake menjelaskan bahwa perkembangan teknologi khususnya pada bidang 
komunikasi menyebabkan perubahan-perubahan dan permasalahan baru  bagi kehidupan manusia, 
salah satunya menyebabkan penggunaan satelit, mikroprosesor, komputer, dan pelayanan radio 
tingkat tinggi meningkat (Nasution, 2014). Ponsel pintar dan fitur-fiturnya yang semakin berkembang 
setiap tahunnya, juga merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi komunikasi yang 
paling nampak.  

Data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 
persentase pengguna ponsel pintar pada tahun 2014 mencapai 97,65%. Pada tahun 2015, pengguna 
ponsel pintar telah mencapai 338 juta jiwa yang mana sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia 
yang hanya berjumlah 225 juta jiwa. Penggunaan ponsel pintar yang begitu besar dan terus 
meningkat, menyebabkan munculnya permasalahan baru terutama di bidang kesehatan. Pada tahun 
2018 lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan kejadian dimana seorang wanita tidak dapat 
menggerakkan jari-jari tangannya setelah sepekan bermain smarpthonenya tanpa henti 
(Liputan6.com, 2018). Penggunaan ponsel pintar juga menyebabkan munculnya ketergantungan pada 
ponsel pintar. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah dimana dua orang remaja mengalami 
kecanduan terhadap ponsel pintar hingga harus dirawat di Poli Jiwa RSUD Dokter Koesnadi 
Bondowoso (Liputan6.com, 2018). Selain beberapa permasalahan tersebut, penggunaan ponsel pintar 
juga menyebabkan munculnya nomophobia. 

Nomophobia merupakan ketakutan dan kecemasan tidak dapat menggunakan ponsel atau 
ponsel pintar, maupun fitur yang ada di dalamnya (Correia & Yildirim, 2015). Nomophobia pertama 
kali dipopulerkan oleh Stewart Fox-Mills selaku relasi public UK Post Office yang pada saat itu meminta 
tolong YouGov untuk melakukan survey tentang penggunaan ponsel pintar di Inggris pada tahun 2008 
(Jackman, 2008). Correia dan Yildirim (2015) menjelaskan bahwa nomophobia terdiri atas perilaku-
perilaku penggunaan ponsel pintar yang disebut perilaku nomophobic. Nomophobia dapat diukur 
menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Correia dan Yildirim pada studinya tahun 2015. 
Seseorang dapat dikatakan nomophobia ketika memiliki nilai yang sesuai dengan penormaan dari 
kuesioner nomophobia. Nilai 0-20 menandakan bahwa tidak ada tanda-tanda nomophobia, nilai 20-60 
menandakan seseorang memiliki nomophobia ringan, nilai 60-100 menandakan seseorang memiliki 
nomophobia sedang, dan 100-140 menandakan seseorang memiliki nomophobia tinggi. Kuesioner 
nomophobia mengukur perilaku nomophobic seseorang berdasarkan empat dimensi nomophobia, 
yakni tidak dapat berkomunikasi menggunakan ponsel pintar, tidak terhubung dengan lingkungan 
sekitar melalui ponsel pintar, tidak dapat mengakses informasi melalui ponsel pintar, dan merelakan 
kenyamanan agar dapat menggunakan ponsel pintar. 

Nomophobia menunjukkan tingkat keparahan paling tinggi pada individu di rentang usia 18-25 
tahun (Kanmani, Bhavani, & Maragatham, 2017). Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian 
antara lain Secure Envoy pada studinya tahun 2012 menunjukkan bahwa individu berusia 18-25 tahun 
memiliki perilaku nomophobic paling tinggi sebanyak 77%. Di Indonesia, Mahendra, Fajariah, 
Ikawidjaja, Sudrajad, & Putri (2013) pada penelitiannya menunjukkan bahwa penderita nomophobia 
berada di rentang usia 18-24 tahun. Demikian pula dengan studi yang dilakukan oleh Ariana dan 
Mayangsari  (2015) yang menunjukkan bahwa penderita nomophobia paling banyak berada di rentang 
usia 18-23 tahun.  Santrock (2012) menyebutkan bahwa usia 18-25 tahun merupakan usia dimana 
seorang remaja mulai beranjak dewasa, rentang usia tersebut tergolong ke dalam dewasa awal dan 
mahasiswa tergolong di dalamnya. 
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Dewasa awal ditandai oleh banyaknya eksplorasi dan eksperimentasi yang dilakukan oleh 
seorang individu (Santrock, 2012). Arnett (2006) menjelaskan jika terdapat lima ciri dewasa awal 
yang salah satunya adalah ketidakstabilan. Seorang dewasa awal masih mencari tahu jalan karier dan 
gaya hidup seperti apa yang diinginkannya, sehingga masih banyak terjadi perubahan-perubahan 
dalam hidupnya. Perkembangan teknologi yang terjadi sangat memungkinkan proses eksplorasi dan 
eksperimentasi dilakukan melalui perantara, salah satunya ponsel pintar. Studi yang dilakukan oleh 
Yildirim, Sumuer, Adnan, dan Yildirim (2015) tentang nomophobia di kalangan mahasiswa Turki 
menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan ketidakmampuan untuk mengakses 
informasi memperoleh nilai paling tinggi. Daeng, Kalesaran, dan Mawengkang (2017) pada 
penelitiannya tentang penggunaan ponsel pintar untuk menunjang aktivitas perkuliahan menjelaskan 
bahwa alasan mahasiswa menggunakan ponsel pintar adalah untuk berkomunikasi dan menerima 
informasi yang berkaitan dengan aktivitas perkuliahan.  

Nomophobia belum tergolong ke dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM), oleh karena itu berbagai penelitian terkait yang dilakukan mencoba untuk mengidentifikasi 
faktor penyebab dan akibat dari nomophobia. King, Valenca, dan Nardi (2010) mempertimbangkan 
nomophobia untuk dikategorikan dalam golongan fobia situasional dan berkaitan dengan agoraphobia 
serta social phobia. Correia dan Yildirim (2015) dalam studinya untuk menentukan dimensi pada 
nomophobia  mempertimbangkan nomophobia untuk dikategorikan ke dalam fobia modern pada abad 
21 dan lebih condong dalam fobia situasional. Ketika seorang individu memiliki fobia situasional, ia 
akan merasa sadar dan sangat menghindari situasi tertentu yang menyebabkan ia merasa takut 
maupun cemas. Jika dikaitkan dengan nomophobia, maka hal ini sejalan dengan definisinya yakni 
adanya perasaan takut dan cemas ketika jauh dari ponsel pintar. Situasi yang dimaksud adalah situasi 
dimana seorang individu berada jauh dari ponsel pintar. King, Valenca, Silva, Sancassiani, Machado, 
dan Nardi (2014) pada studinya terkat dengan nomophobia, yang menjelaskan ponsel pintar 
memberikan rasa aman dan perasaan terselamatkan dari ancaman pada penderita gangguan 
kecemasan. Berdasarkan karakteristik gangguan kecemasan, individu dengan gangguan kecemasan 
akan cenderung mengalami ketergantungan terhadap hal lain (King A. L., Valenca, Silva, Sancassiani, 
Machado, & Nardi, 2014). Mendukung pernyataan bahwa nomophobia merupakan manifestasi dari 
gangguan kecemasan yang dimiliki. 
  Masih terbatasnya literasi yang berkaitan dengan nomophobia pada akhirnya mendorong 
dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana gambaran perilaku nomophobic. Hasil 
diskusi dan wawancara awal menunjukkan bahwa mahasiswa di Fakultas Psikologi memiliki 
kebutuhan untuk menggunakan ponsel pintar yang lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa di 
fakultas lainnya. Wawancara lebih lanjut yang dilakukan pada 12 mahasiswa di Fakultas Psikologi 
angkatan 2015, 2016, dan 2017 menunjukkan bahwa penggunaan ponsel pintar mulai sangat intens 
dan sangat penting pada semester tiga perkuliahan. Hasil studi preliminari pada mahasiswa di 
Fakultas Psikologi yang duduk di semester tiga menunjukkan bahwa dari 85 responden, 20 orang 
memiliki nilai nomophobia yang tinggi dan 65 orang memiliki nilai nomophobia sedang. Hal ini 
semakin menguatkan pernyataan bahwa mahasiswa semester tiga di Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga berperilaku nomophobic cukup tinggi. Berdasarkan pemaparan beberapa hal di atas, 
terdorong keinginan untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan perilaku nomophobic pada mahasiswa 
semester tiga di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga melalui metode kualitatif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perilaku nomophobic secara lebih dalam dan 
lebih spesifik pada mahasiswa semester tiga di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus intrumental untuk memperoleh hasil 

penelitian yang mendalam dan bersifat kontekstual dan bertujuan untuk menyempurnakan 
pemahaman terkait dengan perilaku nomophobic. Unit analisis pada penelitian ini adalah perilaku 
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nomophobic. Subjek pada penelitian ini dipilih dengan teknik purposif, berdasarkan hasil diskusi dan 
wawancara penulis disertai studi pendahuluan untuk mengukur tingkat perilaku nomophobic 
menggunakan NMP-Q yang dikembangkan oleh Correia dan Yildirim (2015). Studi pendahuluan 
dilakukan pada mahasiswa semester tiga di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kriteria subjek 
pada studi pendahuluan ini adalah: (1) mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga semester 
tiga, (2) dewasa awal, (3) memiliki ponsel pintar, (4) telah mengisi Nomophobia Questionnare. Studi 
pendahuluan ini bertujuan untuk menjutifikasi mahasiswa yang berperilaku nomophobic ringan, 
sedang, hingga tinggi. Studi pendahuluan mendapatkan subjek yang terdiri atas dua orang laki-laki 
dengan nilai perilaku nomophobic tertinggi dan dua orang perempuan dengan nilai perilaku 
nomophobic tertinggi. Proses pengambilan data melalui wawancara, berpedoman pada dimensi-
dimensi perilaku nomopobic yang diterangkan oleh Correia dan Yildirim (2015). Analisis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis tematik theory driven yang juga berpedoman pada teori 
nomophobia dan dimensi-dimensinya yang dijelaskan oleh Correia dan Yildirim pada tahun 2015.  
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Subjek pertama berjenis kelamin laki-laki berusia 20 tahun, dengan nilai perilaku 

nomophobic 86. Dimensi tidak dapat berkomunikasi menunjukkan bahwa berkomunikasi 

dengan orang tua dan teman-teman untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 

perkuliahan merupakan hal yang penting. Dimensi tidak terhubung dengan lingkungan 

sekitar menunjukkan bahwa media sosial membantunya untuk menjaga hubungannya dengan 

teman-teman subjek dari komunitas yang diikutinya. Dimensi tidak dapat mengakses 

informasi menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan 

merupakan hal yang penting bagi subjek, sehingga ia tidak ingin tertinggal informasi tersebut 

yang seringkali dibagikan melalui aplikasi di ponsel pintar. Dimensi merelakan kenyamanan 

untuk dapat memanfaatkan fungsi ponsel pintar secara maksimal menunjukkan bahwa subjek 

memiliki rasa takut akan dimarahi oleh orang tuanya ketika tidak dapat dihubungi dan 

keinginannya untuk terus terhubung dengan keluarga sangat besar.  

Subjek kedua berjenis kelamin perempuan berusia 19 tahun, dengan nilai perilaku 

nomophobic 117. Hasil analisis tematik menunjukkan, pada dimensi tidak dapat 

berkomunikasi subjek menunjukkan bahwa berkomunikasi dengan orang tua merupakan hal 

yang penting, disamping itu menjaga komunikasi dengan teman-teman membantu subjek 

untuk terhindar dari konflik teman sebaya. Dimensi tidak terhubung dengan lingkungan 

sekitar menunjukkan bahwa  memiliki keinginan yang tinggi untuk terus terhubung dengan 

teman sebaya, terutama melalui media sosial karena takut akan dibicarakan oleh teman-

temannya. Dimensi tidak dapat mengaskses informasi menunjukkan bahwa subjek baru 

pertama kali jauh dari orang tuanya, sehingga ia seringkali terpikir akan keadaan keluarganya 
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ditambah dengan informasi tentang kegiatan perkuliahan yang seringkali dibagikan melalui 

aplikasi ponsel pintar sehingga menyebabkan dirinya ingin memperoleh informasi terus-

menerus. Dimensi merelakan kenyamanan untuk dapat memanfaatkan fungsi ponsel pintar 

secara maksimal menunjukkan bahwa subjek memiliki rasa takut akan kesendirian sehingga 

ia akan melakukan apapun untuk dapat menggunakan ponsel pintarnya dan membawa ponsel 

pintarnya kemanapun ia pergi. 

Subjek ketiga berjenis kelamin perempuan berusia 20 tahun, dengan nilai perilaku 

nomophobic 122. Hasil analisis tematik menunjukkan, pada dimensi tidak dapat 

berkomunikasi subjek memilki keinginan untuk berkomunikasi dengan orang tua dan teman-

teman yang sangat besar. Dimensi tidak terhubung dengan lingkungan sekitar menunjukkan 

bahwa subjek memiliki ketakutan akan dijauhi oleh teman-teman sebayanya, hal ini dipicu 

oleh pengalaman subjek yang banyak kehilangan momen dengan teman sebaya ketika duduk 

di Sekolah Menengah Atas. Dimensi tidak dapat mengakses informasi menunjukkan bahwa 

informasi yang berkaitan dengan perkuliahan seringkali dibagikan melalui aplikasi ponsel 

pintar, bagi subjek informasi tersebut sangat penting. Dimensi merelakan kenyamanan untuk 

dapat memanfaatkan fungsi ponsel pintar secara maksimal menunjukkan bahwa subjek 

memiliki keinginan untuk selalu ada bagi orang lain. Ia juga merasa lebih aman dan yakin 

ketika berada dekat dengan ponsel pintarnya.  

Subjek keempat berjenis kelamin laki-laki berusia 18 tahun, dengan nilai perilaku 

nomophobic 87. Hasil analisis tematik menunjukkan, pada dimensi tidak dapat berkomunikasi 

subjek memilki keinginan untuk berkomunikasi dengan ayah dan teman-teman yang sangat 

besar. Dimensi tidak terhubung dengan lingkungan sekitar menunjukkan bahwa media sosial 

merupakan dunia kedua bagi dirinya, subjek juga memiliki lebih banyak teman di media sosial 

dibandingkan dengan di dunia nyata. Hal ini dipicu oleh pengalaman subjek yang pernah 

disudutkan oleh temannya ketika duduk di Sekolah Menengah Pertama yang kemudian 

menyebabkan subjek merasa takut dan cemas ketika berinteraksi secara langsung dengan 

orang lain. Dimensi tidak dapat mengakses informasi menunjukkan bahwa subjek merasa 

takut tertinggal informasi yang dibagikan oleh teman-temannya di media sosial, hal ini karena 

subjek merasa sulit untuk mengejar pembicaraan yang telah berlangsung cukup lama. 

Informasi berkaitan dengan perkuliahan yang seringkali dibagikan melalui aplikasi ponsel 
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pintar juga mendukung subjek untuk semakin merasa takut dan cemas ketika tidak dapat 

mengakses informasi. Dimensi merelakan kenyamanan untuk dapat memanfaatkan fungsi 

ponsel pintar secara maksimal menunjukkan bahwa internet merupakan hal yang sangat 

membahagiakan bagi subjek dan ia memiliki keinginan untuk terus memperoleh informasi 

dan berkomunikasi yang tinggi melalui ponsel pintar.  

Kesimpulan dari hasil analisis tematik masing-masing subjek menunjukkan bahwa 

pada dimensi tidak dapat berkomunikasi, keempat subjek memiliki keinginan untuk 

berkomunikasi yang sangat besar. Dimensi tidak terhubung dengan lingkungan sekitar 

menunjukkan bahwa keempat subjek memiliki keinginan untuk terus mengikuti kehidupan 

teman sebaya yang sangat besar, serta peran media sosial yang juga sangat besar bagi 

kehidupan pertemanan subjek. Dimensi tidak dapat mengakses informasi menunjukkan 

bahwa informasi-informasi terutama yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan sangat 

penting bagi keempat subjek. Pikiran yang berlebihan dalam diri keempat subjek juga memicu 

keinginan untuk dapat terus mengakses informasi melalui ponsel pintar. Dimensi merelakan 

kenyamanan untuk dapat memanfaatkan fungsi ponsel pintar secara maksimal menunjukkan 

bahwa keempat subjek memiliki kebutuhan untuk menggunakan ponsel pintar yang sangat 

besar. 

 
D I S K U S I  

Nilai perilaku nomophobic yang telah diukur sebelumnya menunjukkan bahwa subjek 

berjenis kelamin perempuan memiliki nilai perilaku nomophobic yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan subjek berjenis kelamin laki-laki. Kenyataan ini didukung oleh hasil 

penelitian Yildirim, Sumuer, Adnan, dan Yildirim (2015) yang juga menunjukkan bahwa 

individu dengan jenis kelamin perempuan memiliki perilaku nomophobic lebih tinggi 

dibandingkan dengan individu dengan jenis kelamin laki-laki. Perbedaan tingkat perilaku 

nomophobic antara subjek perempuan dan laki-laki ini dapat dijelaskan dari perbedaan 

kematangan emosi masing-masing jenis kelamin. Shields dalam Santrock (2012) 

mengungkapkan jika seorang perempuan lebih menggunakan perasaannya dalam melakukan 

sesuatu, dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung menggunakan logika. Pernyataan 

tersebut didukung oleh pendapat Young (2009) yang menjelaskan bahwa perempuan dan 
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laki-laki memiliki perbedaan hormonal dan psikologis yang berpengaruh pada perbedaan 

karakteristik emosi.  

 Keempat subjek menunjukkan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting, 

terutama berkomunikasi dengan keluarga. Keempat subjek mengaku dihubungi oleh orang 

tua setiap hari, baik melalui pesan maupun telepon. Morgan dalam Setyowati (2005) 

menjelaskan bahwa keluarga merupakan hasil dari sosialisasi primer sebelum seorang anak 

akan memasuki lingkungan masyarakat. Pola komunikasi terbentuk dari cara orang tua 

membangun komunikasi dengan anak (Setyowati, 2005).  Ellis menjelaskan bahwa terdapat 

tiga gaya orang tua menjalankan perannya dan membangun hubungan dengan sang anak, 

yakni otoriter, permisif, dan otoritatif (Setyowati, 2005). Subjek satu mengungkapkan bahwa 

orang tuanya menerapkan aturan-aturan seperti jam malam dan menuntutnya untuk dapat 

dihubungi. Apabila ia tidak dapat dihubungi dan tidak menghubungi kembali, maka ia akan 

dimarahi. Subjek kedua mengungkapkan bahwa orang tuanya menerapkan aturan-aturan 

tertentu kepada dirinya seperti tidak diperbolehkan pulang malam, namun orang tuanya 

masih sangat mendukung apa yang ia lakukannya. Subjek tiga mengungkapkan jika orang 

tuanya menerapkan aturan-aturan tertentu saat dirinya duduk di bangku SMA, seperti tidak 

diperbolehkan pergi pada malam hari dan tidak diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. 

Meskipun begitu, saat ini subjek tiga diperbolehkan untuk keluar bersama dengan teman-

teman dan membawa kendaraan sendiri. Subjek empat mengungkapkan jika orang tua subjek 

membiarkan dirinya melakukan apa yang ia sukai, seperti bermain game online. 

 Keempat subjek mengungkapkan bahwa media sosial membantu dalam menjaga 

hubungan pertemanan subjek. Subjek dua dan subjek tiga menggunakan media sosial untuk 

mengikuti kehidupan teman-temannya untuk menghindari konflik peer group dan agar tidak 

dijauhi oleh teman-temannya. Karjaluoto (2008) mendefinisikan media sosial sebagai suatu 

media yang dapat memudahkan para penggunanya untuk berpartisipasi dan memberikan 

kontribusi di dalamnya. Media sosial juga merupakan sekelompok aplikasi internet yang 

terbangun di atas ideologi dan teknologi yang memungkinkan para penggunanya 

menciptakan akun pribadi, sehingga terjadi pertukaran user-generated content (Michael, 

2010). Empat subjek juga berada pada tahap perkembangan dewasa awal, yang merupakan 

transisi dari remaja menuju ke dewasa. Teman sebaya mulai berperan lebih besar 
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dibandingkan dengan sebelumnya pada tahap perkembangan remaja (Brown & Dietz, 2009; 

Brown dkk, 2008 dalam Santrock, 2012), oleh karena itu keempat subjek masih cenderung 

mengikuti alur dari teman-temannya.  

Ponsel pintar sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi perkuliahan dan untuk 

mengerjakan tugas perkuliahan bagi keempat subjek. Hal serupa juga didapatkan oleh Daeng, 

Kalesaran, dan Mawengkang (2017) pada studinya terkait dengan peran ponsel pintar dalam 

menunjang aktivitas perkuliahan. Fitur yang ada pada ponsel pintar membuat mahasiswa 

menjadi lebih mudah mengakses informasi terkait dengan kegiatan perkuliahan. Pentingnya 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan membuat keempat subjek merasa 

takut dan cemas ketika tidak dapat mengakses informasi melalui ponsel pintarnya. 

Hal lainnya yang membuat salah seorang subjek merasa takut dan cemas ketika tidak 

dapat mengakses informasi melalui ponsel pintarnya adalah karena ia baru pertama kali 

tinggal jauh dari keluarganya dan sebelumnya ia sangat dekat dengan keluarganya terutama 

sang ibu. Relasi atau hubungan antara seorang figur sosial dengan fenomena tertentu dan 

memiliki karakteristik relasi yang unik disebut dengan kelekatan (Bowlby dalam Santrock, 

2012). Ada tiga pola kelekatan menurut Ainsworth yakni pola kelekatan aman, pola kelekatan 

cemas, pola kelekatan menghindar (Papalia, Old, & Feldman, 2010). Berdasarkan ketiga pola 

kelekatan tersebut, subjek dua berada pada pola kelekatan cemas. Ia merasa tidak yakin 

dengan dirinya dan merasa takut jika teman-teman tidak mencintai dirinya, serta merasa 

takut jika ditinggalkan ataupun diabaikan oleh orang lain. 

Empat partisipan juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggunakan ponsel 

pintar sehingga menyebabkan kerelaan untuk dapat memanfaatkan fungsi ponsel pintar 

secara maksimal. Kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk dapat berkomunikasi 

dan terhubung dengan orang lain menggunakan ponsel pintar. Abraham Maslow dalam 

teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia mengungkapkan bahwa manusia berperilaku 

untuk memenuhi kebutuhan tertentu (Kadji, 2012). Jika dikaitkan dengan teori kebutuhan 

Maslow, hal ini tergolong ke dalam kebutuhan sosial yang mana individu memiliki kebutuhan 

untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Individu yang sedang berada pada usia 

dewasa awal juga memiliki ciri khas yakni banyak melakukan eksplorasi dan eksperimentasi 
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di lingkungan sekitarnya, termasuk dari aspek hubungan pertemanan (Santrock, Life-Span 

Development, 2012) 

 
S I M P U L A N  

Perilaku nomophobic pada mahasiswa semester tiga di Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil studi preliminari yang menunjukkan 

bahwa 20 mahasiswa berperilaku nomophobic tinggi dan 65 mahasiswa berperilaku 

nomophobic sedang.  Perilaku nomophobic pada mahasiswa perempuan lebih tinggi daripada 

mahasiswa laki-laki. 

Mahasiswa yang terlibat pada penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan 

berkomunikasi yang sangat tinggi, terutama dengan keluarga. Hal ini yang kemudian 

mendorong keempat partisipan untuk merasa takut dan cemas ketika jauh dari ponsel 

pintarnya dan menyebabkan dirinya berusaha untuk selalu berada dengan ponsel pintar dan 

dapat memanfaatkan fungsi ponsel pintar secara maksimal. Kejadian traumatis yang pernah 

dialami juga sangat berpengaruh pada keinginan untuk terus berada dengan ponsel pintar, 

seperti kehilangan dan disudutkan.  

Mahasiswa yang terlibat pada penelitian ini juga menunjukkan adanya keinginan 

untuk terus mengikuti kehidupan peer group yang tinggi, perasaan takut ditinggalkan dan 

dijauhi oleh teman sebaya kemudian mendorong partisipan untuk menggunakan media sosial 

dan mengamati unggahan teman-temannya.  Selain itu, informasi terkait dengan kegiatan 

perkuliahan juga dibagikan melalui ponsel pintar. Pentingnya informasi-informasi tersebut 

kemudian semakin mendorong partisipan untuk selalu bersiap dan waspada sehingga merasa 

takut dan cemas ketika tidak dapat mengakses informasi melalui ponsel pintarnya. Senada 

dengan beberapa pernyataan di atas, penggunaan ponsel pintar pada mahasiswa dengan 

perilaku nomophobic lebih banyak mengarah pada fitur-fitur yang mendukung proses 

komunikasi seperti pesan teks, telepon, aplikasi Line, dan Whatsapp.  
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