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GAMBARAN PERILAKU KECANDUAN SMARTPHONE
PADA MAHASISWA
Nadya Inara Oktavirna Antang

ABSTRAK
Smartphone seharusnya memberikan dampak positif namun pada
kenyataannya mahasiswa tidak dapat mengontrol penggunaan smartphone
sehingga menyebabkan kecanduan smartphone. Penelitian ini bertujuan
mengetahui gambaran perilaku kecanduan smartphone pada mahasiswa dengan
menggunakan desain survei deskriptif untuk mengeksplorasi tiga hal yaitu
insidensi, distribusi, dan interelasi antara kecanduan smartphone dengan variabel
demografis yaitu jenis kelamin. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 211
mahasiswa dengan rentang usia 18-24 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan
kuesioner hasil adaptasi dari Smartphone Addiction Scale (SAS). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kecanduan smartphone pada
mahasiswa tinggi. Terdapat empat aspek kecanduan smartphone yang menonjol
daripada aspek lainnya yaitu aspek penggunaan berlebihan, toleransi, gangguan
dalam kehidupan sehari-hari, dan antisipasi positif. Penelitian ini juga menemukan
bahwa pada mahasiswa laki-laki maupun perempuan aspek penggunaan
berlebihan menempati urutan tingkat kecanduan smartphone tertinggi. Kemudian,
mahasiswa perempuan cenderung menggunakan smartphone lebih lama (7,1 jam
per hari) dibandingkan mahasiswa laki-laki (6,6 jam per hari). Meskipun
demikian, tingkat kecanduan smartphone antara mahasiswa laki-laki dan
mahasiswa perempuan pada tingkat skala maupun pada tingkat aspek (subskala)
tidak berbeda.
Kata kunci: Smartphone, Kecanduan Smartphone, Mahasiswa, Survei Deskriptif
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SMARTPHONE ADDICTION IN UNDERGRADUATE STUDENTS
Nadya Inara Oktavirna Antang

ABSTRACT
Smartphones are supposed to have positive effects, but in fact smartphone
make undergraduate students unable to control smartphone use, leading to
smartphone addiction. This study aims to determine the smartphone addiction in
undergraduate students by using a survey research to explore three things which is
incidence, distribution, and interrelation between smartphone addiction and
demographic variables, especially gender. The subjects in this study were 211
students, with ages ranging from 18 to 24 years. The data were collected using a
questionnaire adapted from the Smartphone Addiction Scale (SAS). The findings
revealed that smartphone addiction among undergraduate students was generally
high. There are four aspects of smartphone addiction that stand out from the
others, respectively overuse, tolerance, daily life disturbance, and positive
anticipation. This study also found that the aspects of overuse ranks the highest of
smartphone addiction both between male and female students. Female students
tend to use smartphones longer (7.1 hours per day) than male students (6.6 hours
per day). However, the smartphone addiction between male and female students at
the scale level and the aspect level (subscale) did not show any differences.
Key Word: Smartphone, Smartphone Addiction, Undergraduate Students, Survey
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Teknologi

komunikasi

terus

berkembang

sepanjang

waktu.

Perkembangan ini membuat setiap individu dapat mengakses berbagai macam
informasi dengan mudah tanpa batas. Kebutuhan mengakses informasi dengan
cepat dapat dipenuhi dengan salah satu cara yaitu melalui smartphone. Akses
cepat tersebut membuat sebagian orang lebih memilih untuk menggunakan
smartphone daripada komputer (Aljomaa, Al.Qudah, Albursan, Bakhiet, &
Abduljabbar, 2016). Data statistik yang didapatkan dari Databooks (Pusparisa,
2020) mengungkapkan jumlah pengguna smartphone atau ponsel pintar di seluruh
dunia di tahun 2019 diperkirakan mencapai 3,2 miliar pengguna. Jumlah
pengguna smartphone diperkirakan akan terus bertumbuh. Berdasarkan laporan
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di
Indonesia hampir menyentuh angka 200 juta pengguna pada tahun 2020 (Pertiwi,
2020). Sementara itu, jumlah smartphone yang terkoneksi dengan internet
mencapai 338,2 juta unit.
Salah satu kelompok pengguna aktif smartphone adalah mahasiswa.
Dilihat dari segi perkembangan, mahasiswa dapat digolongkan dalam masa
remaja akhir masa remaja akhir hingga dewasa awal yang berada pada rentang
usia 18 sampai 25 tahun (Santrock, 2012). Berdasarkan Statistik Telekomunikasi
Indonesia pada tahun 2019, sebanyak 44,17% dari pengguna smartphone berusia
di bawah 25 tahun. Masa remaja merupakan periode peralihan dari kanak-kanak
1
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menuju dewasa. Keadaan ini memberi waktu pada remaja untuk mencoba gaya
hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling
sesuai dengan dirinya (Hurlock, 2003). Terkhusus pada mahasiswa, pemanfaatan
kecanggihan teknologi komunikasi merupakan salah satu gaya hidup yang tak
lepas dari mahasiswa dan segala tuntutannya. Mahasiswa juga merupakan
kelompok yang paling ditargetkan oleh teknologi komunikasi (Chen, 2017).
Proses belajar melalui penggunaan fasilitas smartphone merupakan bagian yang
tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan belajar mahasiswa (Karuniawan &
Cahyanti, 2013; Morissan, 2020). Smartphone memudahkan mahasiswa untuk
mengunduh dokumen maupun berinteraksi dengan sesama mahasiswa atau
pengajar secara daring (Morrisan, 2020).
Kecanggihan teknologi seperti smartphone tidak hanya memfasilitasi
kebutuhan akademik, namun juga memudahkan mahasiswa untuk menjalin
koneksi dan memperluas kesempatan untuk menjalin hubungan sosial (AlBarashdi, Bouazza, & Jabur, 2015). Koneksi tersebut dapat dijangkau dengan
aplikasi jejaring sosial yang dimiliki oleh smartphone, contohnya seperti
Instagram atau Facebook.

Ketika sedang sendirian atau sedang beraktivitas

mahasiswa akan mengakses smartphone yang mereka miliki meskipun tidak
memiliki kebutuhan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa terkadang
mahasiswa menggunakan smartphone ketika proses perkuliahan meskipun ada
aturan yang melarang (Tindell & Bohlander, 2012). Mahasiswa merasa dirinya
perlu untuk selalu terhubung dan berkomunikasi dengan orang lain melalui
smartphone yang dimiliki (Subagio & Hidayati, 2017). Mahasiswa saat ini tidak
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dapat membayangkan keberadaan tanpa smartphone (Roberts, Yaya, & Manolis,
2014). Hasil penelitian Eide, Aaredtad, Andreassen, Bilder, dan Pallesen (2018)
terhadap subjek yang sebagian besar mahasiswa menemukan bahwa pembatasan
penggunaan smartphone berkontribusi signifikan kepada emosi seseorang. Hal ini
ditandai dengan munculnya emosi negatif karena seseorang merasa bagian
penting dari dirinya diambil. Emosi negatif muncul disebabkan seseorang merasa
lebih bebas untuk melakukan aktivitas dengan bantuan smartphone. Belk (seperti
dikutip dalam Roberts et al., 2014) mengungkapkan hal tersebut dikarenakan
mahasiswa umumnya melihat ponsel mereka sebagai cerminan dari diri mereka
sendiri. Hal ini yang kemungkinan menjadi penyebab mahasiswa menghabiskan
banyak

waktu

hanya

untuk

menggunakan

smartphone.

Ketergantungan

penggunaan smartphone yang meningkat pada mahasiswa dapat menandakan
sebuah kondisi kecanduan.
Alavi et al. (seperti dikutip dalam Roberts et al., 2014) menggambarkan
kecanduan sebagai penggunaan berulang zat atau akitvitas tertentu meskipun
terdapat konsekuensi negatif yang diderita oleh individu yang mengalami
kecanduan. Istilah ini dulunya terbatas pada obat-obatan atau zat, tetapi sekarang
juga diterapkan pada perjudian, internet, game, penggunaan telepon genggam, dan
perilaku kecanduan lainnya (Kwon et al., 2013). Mirip dengan kecanduan zat,
kecanduan perilaku dipahami sebagai dorongan untuk terus mengulangi perilaku
meskipun terdapat dampak negatifnya terhadap kesejahteraan seseorang.
Kehilangan kontrol atas perilaku merupakan elemen penting dari setiap kecanduan
(Roberts et al., 2014). Young (seperti dikutip dalam Chiu, 2014) mengungkapkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

bahwa smartphone addiction (kecanduan smartphone) sama halnya dengan
internet addicion (kecanduan internet), yakni individu tidak dapat mengontrol
ketergantungannya pada penggunaan teknologi berbasis internet. Kwon et al.
(seperti dikutip dalam Karuniawan & Cahyanti, 2013) menyebutkan istilah
kecanduan smartphone sebagai perilaku keterikatan atau kecanduan terhadap
smartphone yang menyebabkan masalah sosial seperti halnya menarik diri, dan
kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari atau sebagai gangguan kontrol
impuls terhadap diri seseorang.
Menurut Kwon et al. (2013) kecanduan smartphone memiliki beberapa
aspek yang terdiri dari gangguan dalam kehidupan sehari-hari (daily life
disturbance), antisipasi positif (positive anticipation), penarikan diri (withdrawal),
hubungan

berorientasi

dunia

maya

(cyberspace-oriented

relationship),

penggunaan berlebihan (overuse), dan toleransi (tolerance). Gangguan dalam
kehidupan sehari-hari yaitu kondisi seseorang sulit berkonsentrasi dalam
melakukan kegiatan dan mengalami rasa sakit pada beberapa bagian tubuh karena
menggunakan smartphone. Antisipasi positif yaitu perasaan bersemangat ketika
menggunakan smartphone serta merasa hampa tanpa smartphone. Penarikan diri
yaitu perasaan ketidaksabaran, keresahan, terus menerus memikirkan smartphone
meskipun tidak menggunakannya, serta merasa jengkel bila ada yang menganggu
saat menggunakan smartphone. Hubungan berorientasi dunia maya yaitu kondisi
seseorang merasa memiliki jaringan pertemanan yang lebih erat di media sosial
dibandingkan kehidupan nyata. Penggunaan berlebihan yaitu kondisi seseorang
menggunakan smartphone secara berlebihan dan tidak terkendali. Aspek terakhir
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adalah toleransi yaitu kesulitan untuk menghentikan diri saat menggunakan
smartphone.
Kecanduan smartphone pada mahasiswa kemungkinan akan meningkat
seiring dengan teknologi komunikasi yang terus berkembang. Terdapat hasil
penelitian yang menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kondisi
kecanduan smartphone (Park & Lee, 2014; Aljomaa et al., 2016; Chen et al.,
2017; C. Lee & Lee, 2017). Penelitian tersebut menemukan bahwa kecanduan
smartphone yang meluas di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa kecanduan
smartphone telah menjadi masalah kesehatan yang nyata dalam masyarakat. Hal
ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena penggunaan smartphone
seharusnya memberikan dampak positif kepada mahasiswa seperti memfasilitasi
kebutuhan untuk berelasi, berbagi informasi, hiburan atau memenuhi tuntutan
kewajiban sebagai mahasiswa (Kwon et al., 2013; Aljomaa et al., 2016; Morissan,
2020). Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan dampak negatif dari
penggunaan smartphone yaitu kondisi kecanduan smartphone. Hatch (seperti
dikutip dalam Aljomaa et al., 2016) mengemukakan bahwa penggunaan
smartphone secara berlebihan ternyata menyebabkan isolasi sosial, kurangnya
privasi, ketidakmampuan untuk melakukan banyak tugas, serta efek kesehatan
yang negatif. Hal selaras diungkapkan oleh Lee, Kang, dan Shin (2015) bahwa
penggunaan smartphone dalam waktu yang lama dengan posisi kepala tertentu
dapat menjadi faktor utama penyebab terjadinya nyeri leher pada pengguna
smartphone. Peneliti meyakini bahwa dengan mengetahui gambaran perilaku
kecanduan smartphone menjadi penting agar pengguna smartphone dapat
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mengevaluasi diri dan menggunakan smartphone sesuai dengan kebutuhannya
seiring dengan berkembangannya teknologi komunikasi.
Salah satu faktor yang memiliki keterkaitan dengan kecanduan
smartphone adalah jenis kelamin. Mahasiswa perempuan akan cenderung
menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggunakan smartphone dibandingkan
mahasiswa laki-laki (Andone et al., 2016; Mulyati & Frieda, 2018). Penelitian
yang dilakukan oleh Mulyati dan Frieda (2018) menemukan bahwa pengguna
smartphone berjenis kelamin perempuan menghabiskan waktu enam jam per hari
dan laki-laki menghabiskan waktu 3-5 jam per hari untuk menggunakan
smartphone.

Sebagian

besar

mahasiswa

berjenis

kelamin

perempuan

menghabiskan waktu menggunakan smartphone karena kepentingan interaksi
sosial atau penggunaan aplikasi jejaring sosial (Deursen, Bolle, Hegner, &
Kommers, 2015; Zencirci et al., 2018). Mengingat kelompok mahasiswa berada
pada masa perkuliahan yang memiliki interaksi sosial lebih tinggi, kecenderungan
kecanduan smartphone lebih tinggi pada mahasiswa perempuan sangat mungkin
terjadi. Sementara sebagian besar mahasiswa laki-laki menghabiskan waktu untuk
bermain game atau menonton video (Kwon et al., 2013; Demirci, Akgonul, &
Akpinar, 2015). Penelitian oleh Demirci et al., (2015) mengungkapkan bahwa
skor kecanduan smartphone mahasiswa perempuan secara signifikan lebih tinggi
daripada mahasiswa laki-laki.
Penelitian terdahulu khususnya di mancanegara kebanyakan lebih
berfokus pada mengaitkan antara kecanduan smartphone dengan variabel lain.
Seperti yang penelitian dilakukan oleh Demirci et al. (2015) yang menemukan
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bahwa penggunaan berlebihan pada smartphone dapat menyebabkan depresi atau
kecemasan yang pada akhirnya menyebabkan masalah tidur. Penelitian lain yang
mengaitkan kecanduan smartphone dengan variabel lain dilakukan oleh Duke dan
Montag (2017) yang meneliti gambaran kecenderungan terhadap smartphone serta
hubungannya dengan produktivitas kepada subjek yang memiliki smartphone.
Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan antara kecanduan smartphone
dengan penurunan produktivitas selama bekerja karena terlalu banyak
menghabiskan waktu dengan smartphone. Penelitian lain dilakukan oleh Leung
(2008) untuk mengidentifikasi tanda-tanda kecanduan smartphone, memeriksa
demografis, dan atribut psikologis (seperti kebosanan, mencari sensasi, dan harga
diri) dari individu dengan tanda kecanduan smartphone. Hasilnya menunjukkan
bahwa semakin tinggi skor pada kebosanan dan pencarian sensasi, semakin tinggi
kemungkinan seseorang mengalami kecanduan smartphone. Sebaliknya, subjek
yang memiliki harga diri yang tinggi menunjukkan kecenderungan kecanduan
smartphone yang rendah.
Penelitian terdahulu juga meneliti faktor yang mempengaruhi terjadinya
kecanduan smartphone. Salah satu yang paling sering muncul adalah faktor jenis
kelamin. Penelitian oleh Deursen et al. (2015) mencoba mengidentifikasi faktor
yang mempengaruhi perilaku kecanduan smartphone pada subjek dengan rentang
usia 15-88 tahun. Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor jenis kelamin
dapat

mempengaruhi

kecanduan

smartphone.

Hasil

penelitian

tersebut

menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki kecenderungan lebih tinggi
mengembangkan

perilaku

kecanduan

smartphone

dibandingkan

laki-laki
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meskipun daya tarik smartphone tidak tertuju hanya pada satu jenis kelamin.
Beberapa hasil penelitian lain menunjukkan kesamaan bahwa perempuan
memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami kecanduan smartphone
(Demirci et al., 2015; Aljomaa et al., 2016; Lee & Lee, 2017; Zencirci et al.,
2018). Meskipun begitu, terdapat penelitian lain yang menemukan bahwa tidak
terdapat perbedaan kecenderungan kecanduan smartphone antara mahasiswa lakilaki dan perempuan (Kwon et al., 2013; Chen, 2017; Dikeç & Kebapçı, 2018).
Selain penelitian mengenai faktor kecanduan smartphone, terdapat
penelitian Kwon et al. (2013) yang mengembangkan alat ukur untuk kecanduan
smartphone. Alat ukur ini dibuat dengan beracuan dan memiliki faktor yang
konsisten dengan skala kecanduan Internet milik Young yang merupakan dasar
dari Smartphone Addiction Scale (SAS). Kemudian, alat ukur ini akan
diterjemahkan dan digunakan sebagai alat untuk mengukur kecanduan
smartphone dalam penelitian ini.
Di Indonesia juga terdapat penelitian yang mengaitkan kecanduan
smartphone dengan beberapa variabel lain. Salah satu yang dapat diakses adalah
penelitian yang dilakukan oleh Mulyati dan Frieda (2018) tentang hubungan
antara kontrol diri dan kecanduan smartphone. Penelitian tersebut menemukan
bahwa semakin tinggi kontrol diri individu maka akan semakin rendah tingkat
kecanduan smartphone. Subagio dan Hidayati (2017) meneliti tentang hubungan
antara kesepian dengan adiksi smartphone pada siswa SMA. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa semakin tinggi kesepian maka semakin tinggi adiksi
smartphone. Terdapat penelitian mengenai hubungan antara academic stress
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dengan kecanduan smartphone dengan menggunakan subjek mahasiswa pengguna
smartphone di Kota Surabaya (Karuniawan & Cahyanti, 2013). Penelitian tersebut
menemukan bahwa semakin tinggi stres akademik maka semakin besar pula
ketergantungan mahasiswa pada smartphone.
Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, peneliti menemukan defisiensi
dari segi desain penelitian. Dari laporan penelitian terdahulu, sebagian besar
penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian
sebelumnya masih berfokus pada hubungan kecanduan smartphone dengan
variabel lain daripada mendeskripsikan fenomena kecanduan smartphone itu
sendiri (Leung, 2008; Karuniawan & Cahyanti, 2013; Chiu, 2014; Demirci et al.,
2015; Subagio & Hidayati, 2017; Duke & Montag, 2017; Mulyati & Frieda,
2018). Di Indonesia, peneliti belum menemukan penelitian yang mengukur
tingkat kecanduan smartphone khususnya pada mahasiswa dengan penelitian
desain survei deskriptif dengan detail untuk mengungkap insidensi, distribusi, dan
interelasi pada variabel kecanduan smartphone.

Menurut kamus American

Psychological Association (2021) insidensi adalah tingkat kemunculan kasus baru
dari kejadian atau kondisi tertentu (misalnya, gangguan, penyakit, gejala, atau
cedera) dalam populasi tertentu dalam periode tertentu. Distribusi adalah
hubungan antara nilai-nilai yang dapat diambil variabel dan jumlah relatif
kejadian yang terjadi pada setiap nilai.

Interelasi adalah suatu kondisi atau

individu yang terhubung dan mempengaruhi satu sama lain (Oxford Learner‟s
Dictionary, 2021). Desain penelitian dengan ketiga hal ini akan membantu peneliti
mengeskplorasi dan memungkinkan penemuan baru terkait gambaran perilaku
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kecanduan smartphone pada mahasiwa dari tingkat kecanduan dan aspek
kecanduan smartphone yang dominan secara umum maupun antara laki-laki dan
perempuan.
Guna menjawab defisiensi penelitian sebelumnya, peneliti hendak
melakukan penelitian dengan menggunakan desain survei deskriptif untuk
mengungkap tiga hal. Pertama adalah insidensi berupa seberapa tingkat
kecenderungan kecanduan smartphone pada mahasiswa secara umum. Kedua
adalah distribusi berupa pembagian tingkat kecanduan smartphone pada
mahasiswa berdasarkan aspek (subskala) kecanduan smartphone. Terakhir ketiga
adalah interelasi berupa hubungan antara kecanduan smartphone dengan variabel
demografis yaitu jenis kelamin. Peneliti memilih jenis kelamin karena terdapat
ketidakpastian pada hasil penelitian sebelumnya terkait kecanduan smartphone
dan jenis kelamin. Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan memiliki
kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami kecanduan smartphone (Demirci et
al., 2015; Aljomaa et al., 2016; Lee & Lee, 2017; Zencirci et al., 2018). Namun,
beberapa

penelitian

lain

menemukan

bahwa

tidak

terdapat

perbedaan

kecenderungan kecanduan smartphone antara mahasiswa laki-laki dan perempuan
(Kwon et al., 2013; Chen, 2017; Dikeç & Kebapçı, 2018), sehingga peneliti
tertarik untuk meneliti lagi kaitan kecanduan smartphone dan jenis kelamin.
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B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pertanyaan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Insidensi: bagaimana tingkat kecanduan smartphone pada mahasiswa secara
umum?
2. Distribusi: bagaimana pembagian tingkat kecanduan smartphone berdasarkan
aspek (subskala) kecanduan smartphone pada mahasiswa?
3. Interelasi: apakah terdapat perbedaan kecenderungan kecanduan smartphone
berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai perilaku
kecanduan smartphone pada mahasiswa dengan mengeksplorasi tiga hal yaitu
insidensi berupa tingkat kecanduan smartphone pada mahasiswa secara
keseluruhan, distribusi berupa tingkat kecanduan smartphone berdasarkan aspek
(subskala) pada mahasiswa, dan interelasi antara kecanduan smartphone dengan
variabel demografis yaitu jenis kelamin.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap
ilmu Psikologi, khususnya pengetahuan dengan mendeskripsikan fenomena
mengenai kecanduan smartphone pada kelompok mahasiswa pengguna
smartphone berdasarkan insidensi, distribusi, dan interelasi. Penelitian ini juga
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diharapkan mampu menjadi sumber data dan informasi bagi fakultas maupun
universitas yang melakukan penelitian terkait kecanduan smartphone pada
mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran kepada pengguna smartphone mengenai gambaran dari seseorang
yang mengalami kecanduan smartphone secara umum atau menurut jenis
kelamin, sehingga pengguna smartphone dapat mengevaluasi diri dan
menggunakan smartphone sesuai dengan kebutuhannya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pada bagian ini, penulis akan mengawali penjelasan terkait mahasiswa
sebagai pengguna smartphone. Lalu, penjelasan akan dilanjutkan dengan apa yang
dimaksud dengan kecanduan smartphone. Penjelasan kecanduan smartphone
melingkupi pengertian, aspek-aspek yang dimiliki oleh kecanduan smartphone,
faktor yang mempengaruhi kecanduan smartphone, serta alat ukur kecanduan
smartphone yang akan digunakan. Peneliti juga akan menjelaskan konteks
penelitian yang dituju melalui kerangka konseptual. Kemudian, pembahasan pada
bagian ini akan ditutup dengan bagan kerangka konseptual untuk membantu
memperjelas alur berpikir penelitian ini.
A. Mahasiswa sebagai Pengguna Smartphone
Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di
perguruan tinggi. Mahasiswa dapat digolongkan pada masa remaja akhir hingga
dewasa awal dengan rentang usia 18-25 tahun. Menurut Erikson (seperti dikutip
dalam Santrock, 2012) pada masa remaja menuju dewasa, seseorang cenderung
berusaha menstabilkan relasi dengan teman seusianya (peers) dan memiliki emosi
yang belum stabil (kelabilan emosi). Masa peralihan memberi waktu pada remaja
untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan
sifat yang paling sesuai dengan dirinya (Hurlock, 2003). Di sisi lain, remaja perlu
mempersiapkan diri untuk menjadi orang dewasa yang mandiri serta memasuki
dunia pekerjaan dan pernikahan. Terkhususnya pada mahasiswa, masa peralihan
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tersebut melibatkan gerakan menuju satu struktur yang lebih besar, seperti
interaksi dengan kelompok sebaya dari daerah yang lebih beragam dan
peningkatan perhatian pada prestasi dan penilaiannya (Santrock, 2002).
Mahasiswa pada masa peralihan remaja hingga dewasa awal tentu dihadapkan
dengan berbagai permasalahan dan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari dan
perguruan tinggi seperti beradaptasi dengan kemajuan teknologi komunikasi.
Teknologi komunikasi menjadi daya tarik khususnya bagi mahasiswa.
Mahasiswa merupakan kelompok yang paling ditargetkan oleh teknologi
komunikasi (Chen, 2017). Menurut Roberts et al. (2014) daya tarik teknologi
cenderung lebih kuat khususnya pada individu berusia muda. Sebagian besar
mahasiswa memiliki alat komunikasi canggih seperti smartphone (telepon pintar).
Seperti namanya, alat komunikasi ini menawarkan fitur yang memudahkan
kebutuhan penggunanya. Mahasiswa dalam masa peralihan menggunakan
smartphone untuk memenuhi kebutuhan seperti berhubungan sosial, berbagi
informasi dengan orang lain, atau menyelesaikan tuntutan perkuliahan. Kebutuhan
ini dapat dipenuhi dengan adanya smartphone (Al-Barashdi et al., 2015). Hal
inilah yang membuat smartphone populer di kalangan mahasiswa (Roberts et al.,
2014). Banyak kemudahan yang diperoleh dengan menggunakan smartphone.
Ketika mahasiswa tidak dengan bijak menggunakannya, smartphone akan
membuat banyak kalangan mahasiswa lebih asyik dan sibuk dengan fitur yang
terdapat pada alat tersebut (Chen, 2017).
Perkembangan

teknologi

komunikasi

terus

mengalami

kemajuan.

Smartphone menjadi unggul dan populer karena keunggulan dalam segi ukuran
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(mungil), sistem operasional serta fitur-fitur yang ditawarkannya. Smartphone
dapat didefinisikan sebagai telepon genggam yang menjalankan fitur seperti
komputer, memiliki layar sentuh, akses internet, dan sistem operasi yang mampu
menjalankan aplikasi yang diunduh. Alat komunikasi tersebut dapat menyimpan
data-data penting untuk dapat dipergunakan dalam keperluan bisnis maupun
sebagai pengingat hal-hal yang harus dilakukan oleh para pengguna smartphone
tersebut (Karuniawan & Cahyanti, 2013).
Ciri-ciri smartphone modern adalah memiliki keunikan pada ukuran layar,
fungsi layar sentuh resolusi tinggi, fleksibilitas dalam mengaksesnya, serta banyak
fitur seperti permainan, akses ke internet dan jejaring sosial, akses data
berkecepatan tinggi melalui Wi-Fi dan broadband seluler, perpesanan, video,
multimedia, dan navigasi GPS, selain penggunaannya untuk komunikasi (Park &
Lee, 2014). Keuntungan ini telah membawa kenyamanan yang sangat besar bagi
masyarakat modern (Kwon et al., 2013). Smartphone menggabungkan layanan
internet dan telepon genggam ke dalam satu benda. Aksesibilitas smartphone
memungkinkan untuk menggunakannya di mana saja dengan jangka waktu tidak
terbatas.
Bagi mahasiswa, fitur smartphone yang paling dimanfaatkan dalam
kehidupan sehari-hari adalah untuk bersosialisasi melalui media sosial (Kwon et
al., 2013; Salehan & Negahban, 2013; Zencirci et al., 2018). Kemudian, diikuti
oleh manfaat lain seperti bermain game, mendengarkan musik, dan menonton
video (Kwon et al., 2013; Zencirci et al., 2018; Lee & Lee, 2017). Hal ini
didukung oleh hasil penelitian Salehan dan Negahban (2013) yang menunjukkan
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bahwa penyebab kecanduan smartphone bagi mahasiswa adalah penggunaan
layanan jejaring sosial atau Social Networking Service (SNS). Kelompok
mahasiswa yang menunjukkan tingkat kecanduan smartphone tinggi cenderung
menggunakan smartphone untuk tujuan bersosialisasi lebih tinggi daripada
kelompok mahasiswa yang menunjukkan tingkat kecanduan smartphone rendah
(Park & Lee, 2014).
Mahasiswa merasa perlu untuk tetap berhubungan dengan orang lain
setiap saat sehingga memicu penggunaan smartphone yang berlebihan daripada
pengguna umumnya. Woyke (seperti dikutip dalam Subagio & Hidayati, 2017)
mengungkapkan smartphone membuat dunia maya menjadi bagian yang penting
dalam interaksi sosial sehari-hari, mudah diakses secara nirkabel, dan menjadikan
hubungan online dapat dilakukan selama 24 jam. Penelitian oleh Lundquist,
Lefebvre, dan Garramone (2014) mengungkapkan bahwa pengguna smartphone
merasa terikat dengan smartphone yang dimiliki. Pengguna smartphone generasi
sekarang sudah terbiasa untuk menggunakan smartphone sehingga akan sulit
untuk membatasinya (Lundquist et al., 2014). Mahasiswa menjadi begitu terikat
pada smartphone sehingga merasa tidak bisa berfungsi tanpanya. Penggunaan
tidak terkontrol ini digambarkan sebagai kondisi kecanduan smartphone (Kwon et
al., 2013).
B. Kecanduan Smartphone
1. Pengertian
Pemahaman tentang kecanduan smartphone berawal dari konsep
kecanduan. Umumnya, konsep kecanduan didasarkan pada ketergantungan
fisiologis dan psikologis pada suatu obat-obatan atau zat tertentu. Namun,
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konsep ini kemudian diperluas untuk mencakup berbagai perilaku yang lebih
luas. Griffiths (1996) mengusulkan konsep kecanduan teknologi yang secara
operasional didefinisikan sebagai interaksi manusia-mesin dan bersifat nonkimiawi. Menurutnya penggunaan teknologi berlebihan dapat dianggap sebagai
masalah. Alavi et al. (seperti dikutip dalam Roberts et al., 2014)
mengungkapkan bahwa konsep kecanduan secara umum telah digambarkan
sebagai penggunaan berulang zat atau akitvitas tertentu meskipun terdapat
konsekuensi negatif yang diderita oleh individu yang mengalami kecanduan.
Istilah ini dulunya terbatas pada obat-obatan atau zat, tetapi sekarang juga
diterapkan pada perjudian, internet, game, penggunaan telepon genggam, dan
kecanduan perilaku lainnya (Kwon et al., 2013). Kemampuan telepon genggam
yang semakin canggih membuat penggunanya semakin tergantung atau
kecanduan pada teknologi ini sehingga muncul konsep kecanduan smartphone.
Young (seperti dikutip dalam Chiu, 2014) mengungkapkan bahwa
kecanduan smartphone sama halnya dengan kecanduan internet, yakni individu
tidak dapat mengontrol ketergantungannya pada penggunaan teknologi
berbasis internet. Hal yang serupa diungkapkan oleh Kwon et al. (seperti
dikutip dalam Karuniawan & Cahyanti, 2013) yang mengemukakan istilah
kecanduan smartphone sebagai perilaku keterikatan atau kecanduan terhadap
smartphone yang menyebabkan masalah sosial seperti halnya menarik diri, dan
kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari atau sebagai gangguan kontrol
impuls terhadap diri seseorang. Secara sederhana kecanduan smartphone dapat
dimengerti sebagai perilaku tidak terkontrol ketika menggunakan smartphone
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yang menimbulkan masalah pada kehidupan sehari-hari seperti menarik diri
dan kesulitan dalam performa dalam aktivitas sehari-hari.

2. Aspek Kecanduan Smartphone
Penelitian Kwon et al. (2013) yang mengacu kepada teori Young terkait
kecanduan internet, memperoleh enam aspek kecanduan smartphone yaitu
gangguan dalam kehidupan sehari-hari, antisipasi positif, penarikan diri,
hubungan berorientasi dunia maya, penggunaan berlebihan, dan toleransi.
a.

Gangguan dalam kehidupan sehari-hari adalah kondisi ketika

pengguna smartphone tidak mengerjakan pekerjaan yang telah direncanakan.
Pengguna smartphone juga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi pada
pekerjaan mereka karena terus memikirkan smartphone mereka. Selain itu,
pengguna smartphone menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan
smartphone sehingga mengakibatkan timbulnya rasa sakit di kepala, di
pergelangan tangan atau di belakang leher, dan beberapa tempat lainnya.
b.

Antisipasi positif adalah perasaan bersemangat untuk menjadikan

smartphone sebagai sarana untuk mengurangi atau menghilangkan stres.
Pengguna smartphone akan memiliki perasaan hampa tanpa smartphone. Bagi
sebagian besar pengguna, smartphone bukan hanya perangkat berkomunikasi
dan alat untuk bermain game. Smartphone merupakan dianggap sebagai teman
yang memberikan kesenangan, mengurangi kelelahan, mengurangi rasa cemas,
dan memberikan rasa aman sehingga pengguna smartphone akan bersemangat
untuk terus menerus menggunakan smartphone.
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c.

Penarikan diri adalah kondisi ketika pengguna smartphone

merasa tidak sabar, resah dan tidak dapat menoleransi keadaan tanpa
smartphone. Hal ini ditunjukkan melalui perilaku penggunaan smartphone
yang terus-menerus memikirkan smartphone yang dimiliki meskipun sedang
tidak menggunakannya. Selain itu, penarikan diri juga ditunjukkan ketika
mengalami perubahan emosional seperti merasa marah ketika terganggu saat
menggunakan smartphone yang dimilikinya.
d.

Hubungan berorientasi dunia maya adalah kondisi ketika

seseorang memiliki hubungan pertemanan yang lebih erat dalam jejaring sosial
(social network) pada smartphone dibandingkan dengan teman di kehidupan
yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan pengguna tersebut mengalami perasaan
kehilangan yang tidak terkendali ketika tidak dapat menggunakan smartphone
dan terus-menerus memeriksa smartphone yang dimilikinya.
e. Penggunaan berlebihan adalah penggunaan smartphone secara
berlebihan dan tidak terkendali. Penggunaan berlebihan menyebabkan
pengguna lebih memilih untuk mencari pertolongan melalui smartphone
daripada meminta bantuan orang lain. Selain itu, perilaku lainnya adalah
pengguna selalu mempersiapkan pengisian daya smartphone dan merasakan
dorongan untuk terus menggunakan smartphone tepat setelah seseorang
tersebut memutuskan untuk berhenti menggunakannya.
f. Toleransi adalah kondisi ketika pengguna smartphone selalu gagal
untuk mengendalikan penggunaan smartphone. Individu dengan kecanduan
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smartphone akan menunjukkan kesulitan untuk menghentikan diri saat
menggunakan smartphone.

3. Faktor Yang Terkait Dengan Tingkat Kecanduan Smartphone
Beberapa penelitian sebelumnya mengemukakan beberapa faktor-faktor
yang memperkuat ketergantungan mahasiswa pada smartphone, antara lain
tingkat sosial ekonomi, usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Penelitian
yang dilakukan oleh Zencirci et al. (2018) pada mahasiswa menemukan bahwa
mahasiswa yang menilai tingkat sosial ekonomi dirinya tinggi menunjukkan
kecenderungan kecanduan smartphone yang lebih tinggi daripada mahasiswa
yang menyatakan kondisi ekonomi mereka rendah. Demirci et al. (2015)
menyatakan bahwa pengguna smartphone pada rentang usia muda lebih rentan
terhadap kecanduan smartphone. Kemudian, penelitian oleh Kwon et al. (2013)
menemukan bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan rendah memiliki
kecenderungan kecanduan smartphone lebih tinggi.
Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa jenis kelamin berkaitan
dengan kondisi kecanduan smartphone pada mahasiswa (Deursen et al., 2015;
Aljomaa et al., 2016; Lee & Lee, 2017; Zencirci et al., 2018). Mahasiswa
perempuan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kecanduan
smartphone dikarenakan interaksi sosial yang lebih banyak pada masa
perkuliahan (Zencirci et al., 2018). Mengingat kelompok mahasiswa berada
pada masa perkuliahan yang memiliki interaksi sosial lebih tinggi, ini dapat
menyebabkan skor kecanduan yang lebih tinggi untuk perempuan (Zencirci et
al., 2018). Selain itu, penelitian oleh Lee dan Lee (2017) menemukan bahwa
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remaja perempuan memiliki ketergantungan lebih tinggi untuk bersosialiasi
dengan orang lain dan merasa cemas dengan kesan yang ditunjukkan di dunia
maya dibandingkan laki-laki. Hal tersebut yang kemungkinan menjelaskan
mengapa

remaja

smartphone

perempuan

dibandingkan

lebih

laki-laki.

cenderung
Sementara

mengalami

kecanduan

laki-laki

cenderung

menggunakan smartphone untuk bermain game atau menonton video (Demirci
et al., 2015; Lee & Lee, 2017).
Hal ini diperkuat dengan penemuan dalam penelitian Andone, et al.
(2016) yang meneliti mengenai bagaimana jenis kelamin mempengaruhi
penggunaan smartphone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan
menghabiskan lebih

banyak waktu

dalam

menggunakan

smartphone

dibandingkan laki-laki. Perempuan menghabiskan waktu rata-rata per hari
166,87 menit, sementara laki-laki menghabiskan 154,26 menit. Hal serupa
ditemukan dalam penelitian Mulyati dan Frieda (2018) yang menemukan
bahwa sebagian besar pengguna smartphone berjenis kelamin laki-laki
menghabiskan waktu 3-5 jam per hari untuk menggunakan smartphone.
Sementara sebagian besar pengguna smartphone berjenis kelamin perempuan
menghabiskan waktu lebih dari enam jam per hari untuk menggunakan
smartphone. Tingginya durasi penggunaan smartphone menjadi salah satu
alasan munculnya kencenderungan kecanduan smartphone (Mulyati & Frieda,
2018).
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C. Kerangka Konseptual
Sebagian besar mahasiswa memiliki dan menjadi pengguna alat
komunikasi canggih seperti smartphone. Mahasiswa dalam masa peralihan
menggunakan smartphone untuk memenuhi kebutuhan seperti berhubungan sosial
atau berbagi informasi dengan orang lain. Kebutuhan ini didapatkan melalui
melalui layanan jejaring sosial atau Social Networking Service (SNS) dalam
smartphone. SNS menawarkan akses yang lebih cepat dan efisien untuk
berinteraksi dengan orang lain. Mahasiswa merasa dirinya perlu untuk selalu
terhubung dan berkomunikasi dengan orang lain. Mahasiswa menjadi begitu
terikat pada smartphone sehingga merasa tidak bisa berfungsi tanpanya
(Lundquist et al., 2014). Mahasiswa cenderung tidak dapat mengontrol
penggunaan

smartphone sehingga menghabiskan banyak waktu

dengan

smartphone yang mereka miliki lalu mengabaikan tanggung jawab atau
lingkungannya. Keterikatan ini membawa mahasiswa pada perilaku kecanduan
smartphone.
Mahasiswa yang tidak dapat mengontrol penggunaan smartphone atau
dengan kata lain mengalami kecanduan smartphone menunjukkan beberapa gejala
atau merasakan gangguan seperti gangguan dalam kehidupan sehari-hari,
antisipasi positif, penarikan diri, hubungan berorientasi dunia maya, penggunaan
berlebihan, dan toleransi. Gejala-gejala tersebut merupakan aspek-aspek yang
ditemukan dalam alat ukur yang dikembangkan oleh Kwon et al. (2013).
Kecanduan smartphone dapat dipahami sebagai perilaku tidak terkontrol ketika
menggunakan smartphone yang menimbulkan masalah pada kehidupan sehari-
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hari seperti menarik diri dan kesulitan dalam performa dalam aktivitas sehari-hari.
Young (seperti dikutip dalam Chiu, 2014) menyatakan bahwa kecanduan
smartphone sama halnya dengan kecanduan internet, yakni individu tidak dapat
mengontrol ketergantungannya pada penggunaan teknologi berbasis internet.
Terdapat asumsi bahwa mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan
memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami kecanduan smartphone
dibandingkan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Penelitian oleh Lee dan Lee
(2017) menemukan bahwa remaja perempuan memiliki ketergantungan lebih
tinggi untuk bersosialiasi dengan orang lain dan merasa cemas dengan kesan yang
ditunjukkan di dunia maya dibandingkan laki-laki. Lalu, mahasiswa perempuan
memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kecanduan smartphone
dikarenakan perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam menggunakan
smartphone dibandingkan laki-laki. Laki-laki menghabiskan waktu 3-5 jam per
hari untuk menggunakan smartphone sementara perempuan menghabiskan waktu
lebih dari enam jam per hari untuk menggunakan smartphone. Tingginya durasi
penggunaan smartphone kemungkinan menjadi salah satu alasan munculnya
kencenderungan kecanduan smartphone (Mulyati & Frieda, 2018).
Kecanduan smartphone pada mahasiswa kemungkinan akan meningkat
seiring dengan teknologi komunikasi yang terus berkembang. Teknologi
komunikasi seharusnya memberikan dampak positif namun pada kenyataannya
dampaknya membuat kecanduan smartphone meluas di kalangan mahasiswa. Hal
ini menunjukkan bahwa kecanduan smartphone telah menjadi masalah kesehatan
yang nyata dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu untuk
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mengeksplorasi kecanduan smartphone dengan mengungkap insidensi, distribusi,
dan, interelasi pada variabel kecanduan smartphone. Insidensi yang diungkap
berupa tingkat kecenderungan kecanduan smartphone pada mahasiswa secara
umum. Distribusi yang diungkap berupa pembagian tingkat kecanduan
smartphone pada mahasiswa berdasarkan aspek-aspek kecanduan smartphone.
Kemudian, interelasi yang diungkap berupa hubungan antara kecanduan
smartphone dengan variabel demografis, khususnya jenis kelamin. Hal ini
dilakukan untuk memperoleh gambaran luas terkait fenomena perilaku kecanduan
smartphone khususnya pada mahasiswa.
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Gambar 1
Kerangka Konseptual Kecanduan Smartphone Pada Mahasiswa

Penggunaan
smartphone di
kalangan
mahasiswa

Mengalami penggunaan tidak
terkontrol yang menimbulkan
kecanduan smartphone dengan
gejala:
1. Gangguan dalam kehidupan
sehari-hari
2. Antisipasi positif
3. Penarikan diri
4. Hubungan berorientasi dunia
maya
5. Penggunaan berlebihan
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Desain Penelitian
Pada studi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.
Creswell (seperti dikutip dalam Supratiknya, 2015) mengungkapkan dalam
penelitian kuantitatif, variabel harus dapat diukur sehingga data numerik yang
dihasilkan bisa dianalisis secara statistik. Desain yang digunakan dalam studi ini
adalah penelitian survei deskriptif. Desain survei bertujuan mengumpulkan
informasi tentang satu atau lebih kelompok orang yang terkait atribut tertentu
seperti sifat, sikap, pendapat, atau keyakinan mereka tentang sesuatu dengan cara
mengajukan serangkaian pertanyaan kepada mereka dan menabulasikan jawaban
mereka (Leedy & Ormrod, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2015). Peneliti
merasa desain survei cocok digunakan karena mampu berfungsi untuk
mengidentifikasi keadaan populasi berdasarkan penelitian terhadap sampel yang
relatif kecil (Supratiknya, 2015).
Bersumber dari Kerlinger (2004), penelitian survei ini bertujuan untuk
mengungkap insidensi, distribusi, dan interelasi antara yaitu kecanduan
smartphone dengan faktor demografis yaitu jenis kelamin. Menurut kamus
American Psychological Association (2021) insidensi adalah tingkat kemunculan
kasus baru dari kejadian atau kondisi tertentu (misalnya, gangguan, penyakit,
gejala, atau cedera) dalam populasi tertentu dalam periode tertentu. Distribusi
adalah hubungan antara nilai-nilai yang dapat diambil variabel dan jumlah relatif
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kejadian yang terjadi pada setiap nilai. Interelasi adalah cara dua atau lebih suatu
kondisi atau orang yang terhubung dan mempengaruhi satu sama lain (Oxford
Leaner‟s Dictionary, 2021). Desain penelitian ini akan membantu peneliti
mengeskplorasi gambaran perilaku kecanduan smartphone pada mahasiwa dari
tingkat kecanduan dan aspek kecanduan smartphone yang dominan secara umum
maupun antara laki-laki dan perempuan.
Insidensi yang dimaksud dalam penelitian adalah tingkat kecanduan secara
keseluruhan smartphone pada mahasiswa yang dapat diungkap melalui alat ukur
kecanduan smartphone. Distribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
pembagian tingkat kecanduan smartphone berdasarkan aspek-aspek kecanduan
smartphone. Sementara interelasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
perbedaan kecenderungan kecanduan smartphone pada mahasiswa berdasarkan
jenis kelamin.
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel dalam penelitian ini adalah kecanduan smartphone. Kecanduan
smartphone yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku tidak terkontrol
ketika menggunakan smartphone yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari
seperti menarik diri dan kesulitan dalam performa dalam aktivitas sehari-hari.
Konsep kecanduan smartphone yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada
alat ukur Smartphone Addiction Scale (SAS) yang dibuat oleh Kwon et al. (2013)
dengan enam aspek yaitu gangguan dalam kehidupan sehari-hari, antisipasi
positif, penarikan diri, hubungan berorientasi dunia maya,
berlebihan, dan toleransi.

penggunaan
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Gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek ini merupakan kondisi
saat pengguna smartphone mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi pada
pekerjaan mereka karena terus memikirkan smartphone mereka. Selain itu,
penggunaan smartphone secara berlebihan menyebabkan rasa sakit di kepala, di
pergelangan tangan atau di belakang leher, dan beberapa tempat lainnya.
Antisipasi positif. Aspek ini merupakan kondisi saat pengguna
smartphone akan memiliki perasaan hampa tanpa smartphone. Smartphone
dianggap sebagai teman yang memberikan kesenangan, mengurangi kelelahan,
mengurangi rasa cemas, dan memberikan rasa aman sehingga penggunanya
bersemangat untuk terus menerus menggunakan smartphone.
Penarikan diri. Aspek ini merupakan kondisi saat pengguna smartphone
terus-menerus memikirkan smartphone yang dimiliki meskipun sedang tidak
menggunakannya. Selain itu, pengguna smartphone mengalami perubahan
emosional seperti merasa marah ketika terganggu saat menggunakan smartphone.
Hubungan berorientasi dunia maya. Aspek ini merupakan kondisi saat
seseorang memiliki hubungan pertemanan yang lebih erat dalam jejaring sosial
pada smartphone dibandingkan dengan teman di kehidupan yang sebenarnya.
Selain itu, pengguna smartphone merasa kehilangan ketika tidak dapat
menggunakan smartphone.
Penggunaan berlebihan. Aspek ini merupakan kondisi saat pengguna
smartphone lebih memilih untuk mencari pertolongan melalui smartphone
daripada meminta bantuan orang lain. Selain itu, pengguna smartphone selalu
mempersiapkan pengisian daya smartphone dan merasa terdorong untuk terus
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menggunakan

smartphone

meskipun

telah

berpikir

untuk

berhenti

menggunakannya.
Toleransi. Aspek ini merupakan kondisi saat pengguna smartphone
menunjukkan kesulitan untuk menghentikan diri saat menggunakan smartphone.
Skor total skala dari pengukuran kecanduan smartphone pada mahasiswa
akan

menunjukkan

sejauh

mana

tingkat

kecanduan

mahasiswa

dalam

menggunakan smartphone. Skor total skala didapatkan dari hasil penjumlahan
seluruh skor item skala dibagi banyaknya item dalam keseluruhan skala.
Sementara skor total per aspek akan menunjukkan tingkat kecanduan smartphone
pada tiap aspek. Skor total per aspek didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh
skor item per aspek dibagi banyaknya item pada setiap aspek.
C. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa baik laki-laki maupun
perempuan yang menggunakan smartphone. Pemilihan subjek juga didasarkan
pada kriteria yaitu mahasiswa berusia 18-25 tahun. Penelitian ini melakukan
pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non-random sampling
khususnya convenience sample, yaitu anggota sampel dipilih berdasarkan
kemudahan atau ketersediaan untuk mengaksesnya (Supratiknya, 2015). Teknik
ini dipilih karena dirasa cukup mudah dan lebih hemat waktu bila dibandingkan
dengan teknik sampling lainnya.
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D. Instrumen
Smartphone Addiction Scale

(SAS)

merupakan alat

ukur

yang

dikembangkan Kwon et al. pada tahun 2013 untuk mengukur kecanduan
smartphone. Konsep kecanduan smartphone telah mengacu pada Smartphone
Addiction Scale (SAS) dengan enam aspek yaitu gangguan dalam kehidupan
sehari-hari, antisipasi positif, penarikan diri, hubungan berorientasi dunia maya,
penggunaan berlebihan, dan toleransi.
Alat ukur kecanduan smartphone atau SAS memiliki bentuk akhir yang
terdiri dari 33 item dengan bentuk skala Likert. Setiap item diberikan rentang
angka penilaian yang menunjukkan kesesuaian pernyataan dengan diri responden
dari angka 1 (sangat tidak setuju) hingga angka 6 (sangat setuju). Skor total
kecanduan smartphone didapatkan dengan cara menjumlahkan skor setiap item
dengan kisaran mulai dari 33 hingga 198. Skor yang lebih tinggi menunjukkan
kondisi kecanduan smartphone yang lebih serius. Reliabilitas Smartphone
Addiction Scale (SAS) ini tergolong baik karena menunjukkan koefisien
Cronbach α (alpha Cronbach) sebesar 0,97. Alpha cronbach untuk masingmasing aspek sebesar 0,858 untuk gangguan dalam kehidupan sehari-hari, 0,913
untuk antisipasi positif, 0,876 untuk penarikan diri, 0,904 untuk hubungan
berorientasi dunia maya, 0,825 untuk penggunaan berlebihan, dan 0,865 untuk
toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur kecanduan smartphone atau SAS
secara empiris memiliki konsisten internal yang baik.
Peneliti memilih untuk mengadaptasi Smartphone Addiction Scale (SAS)
milik Kwon et al. (2013) sebagai alat untuk mengukur konsep kecanduan
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smartphone dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama adalah alat ukur ini
dibuat dengan beracuan dan konsisten dengan skala kecanduan Internet yang
merupakan dasar dari kecanduan smartphone. Alasan kedua adalah SAS memiliki
kualitas psikometrik yang baik sehingga dapat mengukur tingkat kecanduan
smartphone dengan valid.
Peneliti melakukan pengumpulan data tentang kriteria subjek dengan
menanyakan sejumlah pertanyaan seperti: usia, jenis kelamin, dan waktu yang
dihabiskan untuk menggunakan smartphone. Terkhusus data jenis kelamin, untuk
laki-laki diberi angka 1 dan perempuan diberi angka 2 sebagai label. Kemudian,
data jenis kelamin akan dianalisis untuk melihat perbedaan tingkat kecanduan
smartphone pada kelompok mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki serta
dibandingkan dengan rerata waktu

yang dihabiskan mahasiswa dalam

menggunakan smartphone.
Peneliti menggunakan skala Smartphone Addiction Scale (SAS) yang
berasal dari Korea Selatan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat
kecanduan smartphone pada mahasiswa. Maka, untuk dapat digunakan skala ini
diadaptasi dengan menerapkan teknik back-translation menurut Brislin (dalam
Supratiknya, 2018). Langkah-langkah proses adaptasi yang dilakukan peneliti
adalah sebagai berikut:
1. Peneliti meminta izin kepada pembuat alat ukur untuk melakukan adaptasi dan
menggunakan skala tersebut. Kemudian, pembuat alat ukur mengirimkan skala
asli kepada peneliti melalu email resminya.
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2. Peneliti menghubungi dua penerjemah yang menguasai Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia serta akrab dengan konten dari materi yang sedang diteliti
oleh peneliti. Kedua penerjemah ini berasal dari Lembaga Bahasa Universitas
Sanata Dharma yang aktif menggunakan smartphone.
3. Peneliti meminta satu penerjemah untuk menerjemahkan item-item pada skala
dari bahasa sumber yaitu Bahasa Inggris ke bahasa sasaran yaitu Bahasa
Indonesia. Kemudian, peneliti meminta penerjemah lainnya untuk secara buta
menerjemahkan kembali item-item pada skala dari Bahasa Indonesia ke Bahasa
Inggris.
4. Peneliti bersama dosen pembimbing sebagai expert content memeriksa versi
orisinal (Bahasa Inggris), versi sasaran (Bahasa Indonesia, dan versi
terjemahan kembali (Bahasa Inggris) untuk memeriksa hasil terjemahan dari
keseluruhan alat ukur. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian hasil
terjemahan dengan versi aslinya. Hasilnya mengungkapkan, terdapat revisi
pada beberapa item karena penggunaan kata yang dinilai kurang tepat. Peneliti
kemudian melakukan revisi terkait hal tersebut.
5. Peneliti menyusun petunjuk pengerjaan dan 33 pernyataan item menjadi bentuk
skala yang akan disebarkan.
Alat ukur kecanduan smartphone atau SAS terdiri dari 33 item disusun
dengan skala Likert. Setiap item diberikan rentang angka penilaian yang
menunjukkan kesesuaian pernyataan dengan diri responden dari angka 1 “Sangat
Tidak Setuju” hingga angka 6 “Sangat Setuju”. Berdasarkan skala asli yang
dikirimkan oleh Kwon et al. (2013) seluruh item dirumuskan secara favorable.
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Cara menghitung skor total akan dilakukan dengan menjumlahkan skor per item
untuk mendapatkan skor total skala. Kemudian, skor total pada skala dibagi
dengan banyaknya item pada skala sehingga menghasilkan rata-rata skor item.
Hal tersebut berlaku juga untuk cara penskoran pada setiap aspek yaitu membagi
skor total pada setiap aspek dengan banyaknya item pada setiap aspek. Skor pada
keseluruhan skala dan setiap aspek akan berkisar antara angka 1 yang
menunjukkan tingkat kecanduan smartphone rendah hingga angka 6 yang
menunjukkan tingkat kecanduan smartphone tinggi. Rerata skor item tersebut
yang akan digunakan untuk menganalisis tingkat kecanduan smartphone pada
total skala dan per aspek.
Peneliti membuat susunan item-item pada skala kecanduan smartphone
berdasarkan versi asli dari Smartphone Addiction Scale (SAS) sebagai berikut:
Tabel 1
Blue Print Skala Kecanduan Smartphone
No.

Aspek

1

Gangguan dalam kehidupan
Sehari-hari
Antisipasi positif
Penarikan diri
Hubungan berorientasi dunia
maya
Penggunaan berlebihan
Toleransi
Total Item

2
3
4
5
6

Nomor Ketersebaran
Item
1, 2, 3, 4, 5

Total Item

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
14, 15, 16, 17, 18, 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

8
6
7

27, 28, 29, 30
31, 32, 33

4
3
33

33

5

Setelah penyusunan skala selesai dilakukan, peneliti melakukan uji coba
skala kecanduan smartphone kepada subjek sasaran yaitu mahasiswa. Peneliti
melakukan uji coba skala kecanduan smartphone pada hari Kamis, 5 Maret 2020
di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma dengan cara menyebarkan skala
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secara langsung. Hasil uji coba skala memperoleh subjek sebesar 142 orang.
Tujuan dilakukan uji coba skala pada tahap ini adalah agar peneliti dapat
memeriksa kualitas psikometrik item dan alat ukur yang telah diterjemahkan
berdasarkan korelasi item-total untuk memeriksa daya diskriminasi item, validitas,
dan koefisien alpha cronbach (α) untuk melihat reliabilitas konsistensi internal
alat ukur. Berikut penjelasan mengenai hasil pemeriksaan kualitas psikometrik
item dan alat ukur skala kecanduan smartphone:
1. Daya Diskriminasi Item
Daya diskriminasi item menunjukkan kemampuan sebuah item memicu
cara menjawab yang berbeda pada diri subjek (Supratiknya, 2014). Hasil daya
diskriminasi item didapatkan melalui hasil korelasi antara masing-masing
skor item dengan skor total skala (rit). Instrumen yang baik idealnya memiliki
item-item yang skor koefisien item totalnya berada di atas 0,20 (Supratiknya,
2014), sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai indeks daya
diskriminasi item ≥ 0,20.
Hasil data uji coba menunjukkan bahwa skor rit memiliki range 0,121 0,621. Terdapat satu item (item 3) yang memiliki indeks daya diskriminasi
kurang dari 0,20. Berdasarkan kolom “reliability if item deleted”, jika item 3
dihapus maka skor reliabilitas naik dari 0,885 menjadi 0,888. Tidak terdapat
dampak signifikan terhadap hasil reliabilitas skala jika item 3 dihilangkan.
Sehingga seluruh item pada skala kecanduan smartphone akan tetap
digunakan pada pengambilan data sebenarnya.
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2. Validitas Alat Ukur Kecanduan Smartphone
Validitas merupakan kualitas yang menunjukkan sejauh mana suatu tes
dapat mengukur atribut psikologi yang ingin diukur (Supratiknya, 2014).
Penelitian ini menggunakan validitas isi untuk melihat kesesuaian antara
seluruh aspek yang ada dalam instrument dengan konstruk yang hendak
diukur (Supratiknya, 2015). Validitas isi telah dilakukan dengan cara
memperbaiki item-item sesuai dengan masukan dari dosen pembimbing
selaku ahli (expert judgement).
3. Reliabilitas Alat Ukur Kecanduan Smartphone
Reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran walaupun alat
ukur digunakan berulang kali dan dengan waktu yang berbeda pada suatu
populasi, individu maupun suatu kelompok (Creswell seperti dikutip dalam
Supratiknya, 2014). Pengukuran reliabilitas menggunakan alpha cronbach (α)
bertujuan untuk melihat konsisten internal alat ukur. Penelitian ini
menggunakan batas skor reliabilitas sebesar 0,6. Budi (2006) yang
mengemukakan alat ukur yang memiliki tingkat reliabilitas di atas 0,60 – 0,80
termasuk ke dalam kategori reliabel.
Hasil uji coba menunjukkan bahwa reliabilitas skala kecanduan
smartphone memiliki koefisien alpha cronbach sebesar 0,885. Alpha
Cronbach masing-masing aspek sebesar 0,688 untuk gangguan dalam
kehidupan sehari-hari, 0,797 untuk antisipasi positif, 0,726 untuk penarikan
diri, 0,768 untuk hubungan berorientasi dunia maya, 0,668 untuk penggunaan
berlebihan, dan 0,699 untuk toleransi. Hasil ini menunjukkan bahwa skala
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kecanduan smartphone dalam penelitian ini dapat dianggap reliabel atau
cukup memuaskan.
D. Analisis Data
Sesuai dengan tujuan penelitian dan desain penelitian survei, penelitian
ini mengungkap 3 hal yaitu insidensi, distribusi, dan interelasi pada penelitian
mengenai gambaran perilaku kecanduan smartphone pada mahasiswa. Penelitian
ini mengungkap insidensi berupa tingkat kecanduan smartphone pada mahasiswa.
Tingkat kecanduan smartphone pada mahasiswa diperoleh melalui perbandingan
Mean empirik dan Mean teoritik dari skala kecanduan smartphone pada
mahasiswa dengan uji One Sample t-Test. One Sample t-Test digunakan untuk
menguji rata-rata satu kelompok sampel dan untuk mengetahui signifikansi
perbedaan rata-rta suatu kelompok sampel dengan nilai pembanding yang
ditetapkan (Budi, 2006). Sebelum itu dilakukan uji asumsi normalitas data untuk
mengetahui data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data
dilakukan untuk mengetahui normalitas sebaran data penelitian (Santoso, 2010).
Penelitian ini juga mengungkap distribusi berupa pembagian tingkat
kecanduan smartphone berdasarkan aspek (subskala) kecanduan smartphone.
Peneliti melakukan perbandingan Mean tiap aspek kecanduan smartphone untuk
mengetahui bagaimana tingkat kecanduan smarphone pada setiap aspek.
Signifikansi perbedaan Mean akan diperoleh melalui uji statistik One-Way Anova.
One-Way Anova digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dua atau lebih
kelompok berbeda secara nyata (Trihendradi, 2013). Sebelum itu, akan dilakukan
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uji asumsi homogenitas varians untuk mengetahui varian dari kelompok data
penelitian sama atau berbeda (Budi, 2006).
Terakhir, peneliti bertujuan mengeksplorasi interelasi antara variabel
utama yaitu kecanduan smartphone dengan variabel demografis yaitu jenis
kelamin. Penelitian ini menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kecanduan
smartphone antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Hasil analisis diperoleh
dari perbandingan Mean tingkat kecanduan smartphone antara mahasiswa lakilaki dan mahasiswa perempuan baik pada keseluruhan skala maupun tiap aspek
kecanduan smartphone. Kriteria perbedaan tingkat kecanduan smartphone antara
kedua jenis kelamin dilihat melalui taraf signifikansi yang diperoleh melalui uji
statistik Independent Sample t-Test. Independent Sample t-Test digunakan untuk
menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok (Trihendradi, 2013). Sebelum
itu, akan dilakukan uji asumsi homogenitas varians untuk mengetahui apakah data
kecanduan smartphone mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan pada
tingkat skala dan subskala homogen sama atau berbeda. Data yang diperoleh dari
alat ukur kecanduan smartphone dihitung dengan bantuan perangkat lunak IBM
SPSS Statistik versi 23.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini, penulis akan mengawali dengan penjelasan terkait
pelaksanaan dan deskripsi subjek lalu dilanjutkan dengan pemaparan hasil
penelitian. Kemudian, pembahasan pada bagian ini ditutup dengan penjelasan
temuan-temuan yang dikaitkan dengan penelitian sebelumnya.
A. Pelaksanaan dan Deskripsi Subjek Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 20
Maret 2020. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan skala kecanduan
smartphone dalam bentuk cetak pada subjek sasaran yaitu mahasiswa. Subjek
yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sanata
Dharma dalam rentang usia 18-25 tahun yang menggunakan smartphone. Pada
penelitian ini terdapat informasi demografis subjek mengenai usia, jenis kelamin,
dan rerata waktu penggunaan smartphone. Penyajian data demografis subjek
bertujuan untuk mengetahui karakteristik subjek dalam penelitian ini.
Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa subjek penelitian
adalah 211 mahasiswa Universitas Sanata Dharma dari berbagai prodi, meliputi
55 (26,1%) mahasiswa laki-laki dan 156 (73,9%) mahasiswa perempuan yang
sebagian besar berasal dari prodi Psikologi (49,8%). Subjek berusia antara 18
hingga 24 tahun (M = 19,59, SD = 1,423). Rerata penggunaan smartphone yang
subjek lakukan adalah Mean = 6,664 jam/hari (SD = 1,890) pada laki-laki dan
Mean = 7,103 jam/hari (SD = 2,023) pada perempuan.
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B. Hasil Penelitian
Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang
diperoleh dari seluruh subjek skala kecanduan smartphone. Bagian ini bertujuan
untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan pada bagian
sebelumnya.
1. Insidensi
Insidensi yang diteliti ialah tingkat kecanduan smartphone pada
mahasiswa secara umum. Hasil insidensi didapatkan melalui uji perbedaan
Mean empirik dan Mean teoritik untuk mengetahui kecanduan smartphone
pada mahasiswa tergolong tinggi atau rendah. Mean empirik diperoleh dari
rata-rata skor subjek penelitian sementara Mean teoritik diperoleh melalui
proses penghitungan secara manual dengan menggunakan skor terendah, skor
tertinggi, dan jumlah item pada masing-masing skala. Sebelum itu, dilakukan
uji asumsi normalitas data untuk memeriksa apakah data penelitian berasal dari
populasi yang sebarannya normal atau tidak (Santoso, 2010). Hasil uji
normalitas data menunjukkan bahwa tingkat kecanduan smartphone pada
mahasiswa secara keseluruhan memperoleh Z Kolmogorov-Smirnov sebesar
0,200. Nilai p > 0,05 menunjukkan bahwa data yang diuji terdistribusi secara
normal.
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Tabel 2
Data Deskriptif Kecanduan Smartphone pada Tingkat Skala dan Hasil Uji
Perbedaan dengan One-Sample t-Test (N= 211)

Mean
SD

Teoretik

Empirik

3.50
0.83

3.62
0.52

Perbedaan
Mean

t

df

Signifikansi

0.12

3.552

211

p < 0.05

Mean empirik yang diperoleh pada skala ini adalah 3,62 (SD = 0,52)
sementara Mean teoritik pada skala kecanduan smartphone adalah sebesar 3,50
(SD = 0,83). Selanjutnya, teknik statistik parametrik One Sample t-Test
digunakan untuk membandingkan skor Mean empirik dan Mean teoritik. Uji
One Sample t-Test memperoleh hasil bahwa Mean empirik lebih tinggi
daripada Mean teoritik (Mean empirik – Mean teoritik = +0,12). Perbedaan
Mean tersebut terbukti signifikan (t = 3,552, p < 0,05). Hasil ini menunjukkan
bahwa tingkat kecanduan smartphone di kalangan mahasiswa secara umum
tinggi.
2. Distribusi
Distribusi yang diteliti ialah pembagian tingkat kecanduan smartphone
berdasarkan aspek (subskala) kecanduan smartphone pada mahasiswa. Hasil
distribusi

didapatkan melalui

perbandingan

Mean

tingkat

kecanduan

smartphone antar aspek kecanduan smartphone. Sebelum itu, dilakukan uji
asumsi homogenitas varians untuk mengetahui apakah asumsi homogenitas
varians data kecanduan smartphone pada setiap aspek kecanduan smartphone
dapat terpenuhi.
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Tabel 3
Data Deskriptif Distribusi Tingkat Kecanduan Smartphone Pada Mahasiswa
Menurut Subskala (N = 211)
Aspek Kecanduan Smartphone
1. Gangguan dalam kehidupan sehari-hari
2. Antisipasi positif
3. Penarikan diri
4. Hubungan berorientasi dunia maya
5. Penggunaan berlebihan
6. Toleransi

Mean
3.959
3.872
3.298
2.933
4.134
4.021

SD
0.892
0.771
0.843
0.708
0.751
0.914

Berdasarkan data deskriptif, tingkat kecanduan smartphone pada
mahasiswa secara berturut-turut terjadi pada aspek penggunaan berlebihan (M
= 4,134; SD = 0,751) yaitu penggunaan smartphone yang tidak terkendali
sehingga merasa dorongan untuk terus menggunakan smartphone, aspek
toleransi (M = 4,021; SD = 0,914) yaitu kesulitan untuk menghentikan diri saat
menggunakan smartphone, aspek gangguan dalam kehidupan sehari-hari (M =
3,959; SD = 0,892)

yaitu kondisi ketika pengguna smartphone tidak

mengerjakan pekerjaan yang telah direncanakan dan timbulnya rasa sakit pada
bagian tubuh tertentu karena penggunaan smartphone, aspek antisipasi positif
(M = 3,872; SD = 0,771) yaitu perasaan hampa tanpa smartphone karena
smartphone memberikan kesenangan, aspek penarikan diri (M = 3,298; SD =
0,843) yaitu perasaan resah ketika tidak menggunakan smartphone serta
merasa marah ketika terganggu menggunakan smartphone, dan terakhir aspek
hubungan berorientasi dunia maya (M = 2,933; SD = 0,708) yaitu kondisi
ketika pengguna smartphone memiliki relasi lebih erat dalam jejaring sosial
dibandingkan kehidupan sebenarnya.
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Perbedaan tingkat kecanduan smartphone antar aspek seperti uraian di
atas perlu diuji signifikansinya. Sebelum menguji perbedaan, uji asumsi
homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui asumsi homogenitas varians
data kecanduan smartphone pada setiap aspek dan menentukan teknik statistik
yang sesuai. Berdasarkan hasil uji homogenitas varians dengan uji Levene’s
Test dapat diketahui bahwa taraf signifikansi tingkat kecanduan smartphone
menurut jenis kelamin pada tingkat skala tidak memenuhi syarat homogenitas
varians yaitu 0,00 (p < 0,05).
Langkah selanjutnya, uji beda Mean antar aspek kecanduan smartphone
akan dianalisis menggunakan teknik statistik One Way Anova dengan
menggunakan pilihan uji Games-Howell dikarenakan data tidak menunjukkan
varians yang sama. Hasil uji keseluruhan (omnibus) menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan Mean antara kelompok yang signifikan (F = 71,93,
p < 0,05). Detail perbedaan nilai Mean antar aspek diketahui melalui hasil
analisis post-hoc test.
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Tabel 4
Perbedaan Mean dan Taraf Signifikansi Tingkat Kecanduan Smartphone antar
Subskala (N = 211)
Mean
SD
1.Gangguan
dalam
Kehidupan
Sehari-hari
2.Antisipasi
Positif
3.Penarikan diri
4.Hubungan
Berorientasi
Dunia Maya
5.Penggunaan
Berlebihan

1

2

3.872
0.771
3.298
0.843

0.086
0.895
0.660
0.000*

0.574
0.000*

2.933
0.708

1.025
0.000*

0.939
0.000*

3

4

5

1.200
0.000*
1.088
0.000*

0.112
0.739

6

3.959
0.892

4.134
0.175
0.261
0.751
0.249 0.006*
4.021
0.062
0.149
6.Toleransi
0.914
0.980
0.460
* p < 0.05 (Signifikan pada taraf signifikansi 5%)

0.365
0.000*
0.835
0.000*
0.723
0.000*

Dari pembagian perbedaan tingkat kecanduan smartphone antar aspek
kecanduan smartphone seperti disajikan Tabel 6 di atas, diperoleh hasil sebagai
berikut. Sebagai tingkat kecanduan smartphone tertinggi, aspek penggunaan
berlebihan (M = 4,134; SD = 0,751) melampaui aspek antisipasi positif (M =
3,872; SD = 0,771), penarikan diri (M = 3,298; SD = 0,843), dan hubungan
berorientasi dunia maya (M = 2,933; SD = 0,708). Sebagai tingkat kecanduan
smartphone kedua tertinggi, aspek toleransi (M = 4,021; SD = 0,914)
melampaui aspek penarikan diri (M = 3,298; SD = 0,771) dan hubungan
berorientasi dunia maya (M = 2,933; SD = 0,708). Sebagai tingkat kecanduan
smartphone ketiga tertinggi, aspek gangguan dalam kehidupan sehari-hari (M
= 3,959; SD = 0,892) melampaui aspek penarikan diri (M = 3,298 ; SD =
0,843) dan hubungan berorientasi dunia maya (M = 2,933; SD = 0,708).
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Sebagai tingkat kecanduan smartphone keempat tertinggi, aspek antisipasi
positif (M = 3,872; SD = 0,771) melampaui aspek penarikan diri (M = 3,298;
SD = 0,843), hubungan berorientasi dunia maya (M = 2,933; SD = 0,708), dan
penggunaan berlebihan (M = 4,134; SD = 0,751). Berarti, tingkat kecanduan
yang dirasakan signifikan dibandingkan lainnya meliputi secara berturut-turut
penggunaan berlebihan, toleransi, gangguan dalam kehidupan sehari-hari,
dan antisipasi positif.
3. Interelasi
Interelasi yang diteliti ialah hubungan antara kecanduan smartphone
dengan variabel demografis yaitu jenis kelamin. Hasil interelasi didapatkan
melalui perbandingan Mean tingkat kecanduan smartphone antara mahasiswa
laki-laki dan mahasiswa perempuan secara keseluruhan skala dan aspek
(subskala) kecanduan smartphone pada mahasiswa. Sebelum itu, dilakukan uji
asumsi homogenitas varians untuk mengetahui apakah asumsi homogenitas
varians data kecanduan smartphone pada mahasiswa laki-laki dan mahasiswa
perempuan dapat terpenuhi.
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Tabel 5
Data Deskriptif Distribusi Tingkat Kecanduan Smartphone pada Mahasiswa
Laki-laki (N=55) dan Perempuan (N=156) pada Tingkat Skala dan Subskala

Skala Kecanduan Smartphone
1. Gangguan dalam
kehidupan sehari-hari
2. Antisipasi positif
3. Penarikan diri
4. Hubungan
berorientasi
dunia maya
5. Penggunaan berlebihan
6. Toleransi

Laki-laki
Mean
SD
3.60
0.627
3.760
0.921

Perempuan
Mean
SD
3.65
0.599
4.029
0.874

3.920
3.402
2.878

0.881
1.018
0.686

3.855
3.262
2.953

0.731
0.773
0.716

4.200
3.903

0.727
1.021

4.111
4.063

0.760
0.872

Berdasarkan data deskriptif, dapat diketahui bahwa kelompok subjek
perempuan (M = 3,65, SD = 0,599) memiliki Mean kecanduan smartphone
yang lebih tinggi daripada kelompok subjek laki-laki (M = 3,60, SD = 0,627)
pada tingkat skala. Pada tingkat aspek atau subskala, tingkat kecanduan
smartphone aspek penggunaan berlebihan sama-sama menempati urutan
tertinggi baik pada subjek laki-laki (M = 4,200; SD = 0,727) maupun
perempuan (M = 4,111; SD = 0,760). Namun, terdapat perbedaan urutan
tingkat kecanduan antara subjek laki-laki dan perempuan pada lima aspek
lainnya. Pada subjek laki-laki, urutan tingkat kecanduan smartphone mulai dari
kedua tertinggi meliputi aspek antisipasi positif (M = 3,920; SD = 0,881),
toleransi (M = 3,903; SD = 1,021), gangguan dalam kehidupan sehari-hari (M
= 3,760; SD = 0,921), penarikan diri (M = 3,402; SD = 1,018), dan hubungan
berorientasi dunia maya (M = 2,878; SD = 0,686). Pada subjek perempuan,
urutan tingkat kecanduan smartphone mulai dari kedua tertinggi meliputi aspek
toleransi (M = 4,063; SD = 0,872), gangguan dalam kehidupan sehari-hari (M
= 4,029; SD = 0,874), antisipasi positif (M = 3,855; SD = 0,731), penarikan
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diri (M = 3,262; SD = 0,773), dan hubungan berorientasi dunia maya (M =
2,953; SD = 0,716).
Perbandingan tingkat kecanduan smartphone antara subjek laki-laki dan
perempuan pada tingkat aspek atau subskala menunjukkan perbedaan sebagai
berikut. Tingkat kecanduan smartphone subjek laki-laki melampaui tingkat
kecanduan smartphone subjek perempuan pada aspek antisipasi positif,
penarikan diri, dan penggunaan berlebihan. Tingkat kecanduan smartphone
subjek perempuan melampaui tingkat kecanduan smartphone subjek laki-laki
pada aspek gangguan dalam kehidupan sehari-hari, hubungan berorientasi
dunia maya, dan toleransi.
Perbedaan tingkat kecanduan smartphone pada kelompok mahasiswa
laki-laki dan perempuan baik pada tingkat skala maupun pada tingkat aspek
seperti uraian di atas perlu diuji signifikansinya. Sebelum menguji perbedaan,
uji asumsi homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui asumsi
homogenitas varians data kecanduan smartphone pada subjek laki-laki dan
perempuan serta menentukan teknik statistik yang sesuai. Berdasarkan hasil uji
homogenitas varians dengan uji Levene’s Test dapat diketahui bahwa taraf
signifikansi tingkat kecanduan smartphone menurut jenis kelamin pada tingkat
skala memenuhi syarat homogenitas varians yaitu 0,314 (p > 0,05). Kemudian,
uji homogenitas varians kecanduan smartphone menurut jenis kelamin pada
setiap aspek kecanduan smartphone memperoleh hasil satu aspek yang tidak
homogen (p < 0,05) yaitu aspek penarikan diri. Langkah selanjutnya, uji beda
Mean kecanduan smartphone pada subjek laki-laki dan perempuan akan
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dianalisis menggunakan teknik statistik Independent Sample t-Test. Terkhusus
aspek yang varians terbukti tidak homogen akan dianalisis menggunakan
teknik yang sama, namun pengambilan skor didasarkan pada bagian tabel
“equal variance not assumed”.
Tabel 6
Hasil Uji Beda Mean Tingkat Kecanduan Smartphone Laki-laki (N=55) dan
Perempuan (N=156) pada Tingkat Skala dan Subskala
Mean & SD Mean & SD
Laki-laki
Perempuan
Skala
Kecanduan
Smartphone
1. Gangguan
dalam
kehidupan
sehari-hari
2. Antisipasi
positif
3. Penarikan diri
4. Hubungan
berorientasi
dunia maya
5. Penggunaan
berlebihan
6. Toleransi

Beda
Mean

t

Signifikansi

3.60
0.627

3.65
0.599

-0.047

-0.499

0.618

3.760
0.921

3.855
0.874

-0.269

-1.938

0.054

3.920
0.881
3.402
1.018

3.855
0.731
3.262
0.773

0.065

0.537

0.592

0.139

1.058

0.291

2.878
0.686

2.953
0.716

-0.075

-0.675

0.500

4.200
0.727
3.903
1.021

4.111
0.760
4.063
0.872

0.088

0.753

0.452

-0.160

-1.122

0.263

Setelah melalui proses uji signifikansi dapat diketahui bahwa tidak
terdapat perbedaan Mean kecanduan smartphone yang signifikan antara
mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan pada tingkat skala maupun
pada setiap aspek (subskala) kecanduan smartphone. Berarti, pada tingkat skala
tidak ada perbedaan tingkat kecanduan smartphone antara subjek laki-laki dan
perempuan. Pada tingkat aspek, meskipun terdapat perbedaan urutan tingkat
kecanduan smartphone antara subjek laki-laki dan perempuan, namun tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

terdapat perbedaan tingkat kecanduan smartphone yang signifikan antara
subjek laki-laki dan perempuan pada tiap aspek.
C. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai perilaku
kecanduan smartphone pada mahasiswa dengan mengeksplorasi tiga hal yaitu
insidensi berupa tingkat kecanduan smartphone pada mahasiswa secara umum,
distribusi berupa tingkat kecanduan smartphone berdasarkan aspek (subskala)
pada mahasiswa, dan interelasi antara kecanduan smartphone dengan variabel
demografis yaitu jenis kelamin.
Berdasarkan hasil deskripsi subjek, temuan pada durasi penggunaan
smartphone sesuai dengan kerangka konseptual bahwa mahasiswa perempuan
memiliki durasi penggunaan smartphone lebih lama daripada mahasiswa laki-laki.
Pada bagian sebelumnya dipaparkan bahwa tingginya durasi penggunaan
smartphone menjadi salah satu alasan munculnya kencenderungan kecanduan
smartphone (Mulyati & Frieda, 2018). Penelitian ini menemukan bahwa rerata
penggunaan smartphone menunjukkan mahasiswa perempuan (M = 7,103
jam/hari) menggunakan smartphone lebih lama daripada mahasiswa laki-laki (M
= 6,664 jam/hari). Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Andone
et al. (2016) dan Mulyati dan Frieda (2018) yang menemukan bahwa pengguna
smartphone berjenis kelamin perempuan menghabiskan lebih banyak waktu
dalam menggunakan smartphone dibandingkan laki-laki. Semakin lama waktu
yang dihabiskan individu untuk menggunakan smartphone, semakin besar
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kemungkinan mereka menjadi pecandu smartphone (Aljomaa et al., 2016;
Mulyati & Frieda, 2018).
Hasil insidensi menunjukkan bahwa tingkat kecanduan smartphone pada
keseluruhan subjek yaitu mahasiswa secara umum tinggi. Hal ini dibuktikan dari
skor Mean empirik yang secara signifikan lebih tinggi daripada Mean teoritik.
Temuan ini mendukung kerangka konseptual yang telah dibuat di bagian
sebelumnya bahwa mahasiswa mengalami penggunaan smartphone tidak
terkontrol sehingga mengalami kondisi kecanduan smartphone. Temuan ini sesuai
dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa sebagian besar dari
subjek penelitian mereka yaitu mahasiswa mengalami kondisi kecanduan
smartphone (Park & Lee, 2014; Aljomaa et al., 2016; Chen et al., 2017; Lee &
Lee, 2017). Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa kecanduan smartphone
yang meluas di kalangan mahasiswa telah menjadi masalah kesehatan yang nyata
dalam masyarakat.
Tingginya tingkat kecanduan smartphone pada mahasiswa diduga
disebabkan pemanfaatan kecanggihan teknologi komunikasi yang tak lepas dari
gaya hidup mahasiswa. Kecanggihan teknologi seperti smartphone tentu
memberikan sarana yang memudahkan mahasiswa untuk menjalin koneksi dengan
orang lain secara cepat dan bebas. Kelompok mahasiswa yang menunjukkan
tingkat kecanduan smartphone tinggi cenderung menggunakan smartphone untuk
tujuan

bersosialisasi

lebih

tinggi

daripada

kelompok

mahasiswa

yang

menunjukkan tingkat kecanduan smartphone rendah (Park & Lee, 2017). Hasil ini
didukung oleh hasil penelitian Salehan dan Negahban (2013) yang menunjukkan
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bahwa penyebab kecanduan smartphone bagi mahasiswa adalah penggunaan
layanan jejaring sosial atau Social Networking Service (SNS). Woyke (seperti
dikutip dalam Subagio & Hidayati, 2017) mengungkapkan bahwa smartphone
membuat dunia maya menjadi bagian yang penting dalam interaksi sosial seharihari, mudah diakses secara nirkabel, dan menjadikan hubungan online dapat
dilakukan selama 24 jam. Tingginya tingkat kecanduan smartphone pada
mahasiswa juga didukung oleh temuan bahwa subjek penelitian ini sebagian besar
berusia antara 18 hingga 24 tahun (M = 19,59, SD = 1,423). Roberts et al. (2014)
mengungkapkan bahwa daya tarik teknologi cenderung lebih kuat khususnya pada
individu berusia muda.
Hasil distribusi pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang
tidak dapat mengontrol penggunaan smartphone atau mengalami kecanduan
smartphone dominan pada aspek penggunaan berlebihan, toleransi, gangguan
dalam kehidupan sehari-hari, dan antisipasi positif. Kecanduan smartphone yang
dominan pertama ditemukan pada penggunaan berlebihan. Temuan ini
menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami kecanduan smartphone
menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan smartphone dan merasa
terdorong untuk terus menggunakannya bahkan untuk melakukan tugas seharihari yang sederhana. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penggunaan
smartphone yang berlebihan merupakan gangguan kecanduan smartphone yang
paling dirasakan pada mahasiswa. Hal ini sesuai dengan Aljomaa et al. (2016)
yang mengungkapkan bahwa semakin lama waktu yang dihabiskan individu untuk
smartphone, semakin besar kemungkinan mereka menjadi pecandu smartphone.
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Kecanduan smartphone yang dominan kedua ditemukan pada toleransi.
Temuan ini menggambarkan bahwa mahasiswa merasakan kesulitan untuk
mengendalikan

penggunaan

smartphone

atau

menghentikan

diri

saat

menggunakan smartphone. Mahasiswa sadar bahwa perlu ada batasan dalam
penggunaan smartphone, namun tidak mengetahui bagaimana cara melakukannya.
Temuan ini sesuai dengan penelitian oleh Lundquist et al. (2014) yang
menemukan bahwa pengguna smartphone merasa terikat dengan smartphone yang
dimiliki. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa subjek penelitiannya merasa
generasi sekarang sudah terbiasa untuk menggunakan smartphone sehingga akan
sulit untuk membatasinya.
Kecanduan smartphone dominan ketiga ditemukan pada gangguan dalam
kehidupan sehari-hari. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa
mahasiswa yang mengalami kecanduan smartphone mengalami rasa nyeri di
leher, kesulitan tidur, dan penurunan produktivitas ketika bekerja (Lee et al.,
2015; Demirci et al., 2015; Duke & Montag, 2017; Zencirci et al., 2018). Temuan
ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatch (seperti dikutip
dalam Aljomaa et al., 2016) yang menemukan bahwa penggunaan smartphone
secara berlebihan ternyata menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan
banyak tugas dan efek negatif terhadap kesehatan.
Kecanduan smartphone dominan keempat ditemukan pada antisipasi
positif. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami kecanduan
smartphone karena menggunakan smartphone sebagai sarana untuk memberikan
kesenangan, mengurangi kelelahan, mengurangi rasa cemas, dan mengurangi stres
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sehingga mahasiswa bersemangat untuk terus menerus menggunakan smartphone.
Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Leung (2008) yang
menemukan bahwa semakin tinggi skor pada kebosanan dan pencarian sensasi,
semakin tinggi kemungkinan seseorang mengalami kecanduan smartphone.
Penelitian

lain

yang

sesuai

oleh

Karuniawan

dan

Cahyanti

(2013)

mengungkapkan bahwa semakin tinggi stres akademik maka semakin besar pula
ketergantungan mahasiswa pada smartphone. Chiu (2014) mengungkapkan bahwa
mahasiswa menggunakan smartphone sebagai pelarian dari rasa stres yang
dialami. Hal ini menandakan bahwa smartphone tidak selalu membawa manfaat
namun juga dapat menimbulkan penggunaan yang tidak terkontrol.
Hasil interelasi menunjukkan bahwa pada tingkat skala tidak terdapat
perbedaan tingkat kecanduan smartphone yang signifikan antara mahasiswa lakilaki dan perempuan. Pada tingkat aspek, tingkat kecanduan smartphone pada
aspek penggunaan berlebihan merupakan yang tertinggi baik pada mahasiswa
laki-laki maupun perempuan. Meskipun terdapat perbedaan urutan tingkat
kecanduan smartphone antara mahasiswa laki-laki dan perempuan pada lima
aspek lainnya, namun tidak terdapat perbedaan tingkat kecanduan antara
mahasiswa laki-laki dan perempuan pada tiap aspek.
Pada mahasiswa laki-laki maupun perempuan aspek penggunaan
berlebihan menempati urutan tingkat kecanduan smartphone tertinggi. Temuan ini
menggambarkan bahwa mahasiswa laki-laki maupun perempuan sama-sama
merasakan penggunaan smartphone secara berlebihan dan tidak terkendali. Belk
(seperti dikutip dalam Roberts et al., 2014) mengemukakan hal ini dikarenakan
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mahasiswa umumnya melihat ponsel mereka sebagai cerminan dari diri mereka
sendiri. Hal ini yang menjadi penyebab mahasiswa menghabiskan banyak waktu
hanya untuk menggunakan smartphone.
Terdapat perbedaan urutan tingkat kecanduan smartphone antara
mahasiswa laki-laki dan perempuan pada aspek lainnya. Pada mahasiswa laki-laki
urutan tingkat kecanduan smartphone meliputi antisipasi positif, toleransi,
gangguan dalam kehidupan sehari-hari, penarikan diri, dan hubungan berorientasi
dunia maya. Hasil ini menggambarkan bahwa mahasiswa laki-laki yang
mengalami kecanduan smartphone lebih dominan merasakan bersemangat ketika
menggunakan smartphone dan kesulitan menghentikan diri ketika menggunakan
smartphone. Smartphone digunakan untuk mengurangi rasa lelah dan stres. Pada
mahasiswa perempuan urutan tingkat kecanduan smartphone meliputi toleransi,
gangguan dalam kehidupan sehari-hari, antisipasi positif, penarikan diri, dan
hubungan berorientasi dunia maya. Hasil ini menggambarkan bahwa mahasiswa
perempuan yang mengalami kecanduan smartphone lebih dominan merasakan
kesulitan

menghentikan

diri

saat

menggunakan

smartphone,

kesulitan

berkosentrasi, dan penggunaan smartphone berlebihan menimbulkan rasa sakit di
beberapa bagian tubuh.
Temuan di atas muncul diduga disebabkan aktivitas penggunaan
smartphone yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mahasiswa laki-laki
diduga menggunakan smartphone untuk bermain game atau menonton video
untuk mengurangi rasa stres atau lelah. Sementara mahasiswa perempuan
kesulitan menghentikan diri ketika menggunakan smartphone karena penggunaan
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aplikasi jejaring sosial. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya
bahwa perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam menggunakan
smartphone untuk aplikasi jejaring sosial sementara laki-laki menghabiskan waktu
bermain game melalui smartphone (Kwon et al., 2013; Andone et al., 2016;
Mulyati & Frieda, 2018; Zencirci et al., 2018; Demirci et al., 2017).
Penelitian ini menemukan bahwa pada tingkat skala dan pada aspek
(subskala) tidak terdapat perbedaan tingkat kecanduan smartphone antara
mahasiswa laki-laki dan perempuan. Secara deskriptif Mean tingkat kecanduan
smartphone pada mahasiswa perempuan lebih tinggi (M = 3,65) daripada
mahasiswa laki-laki (M = 3,60). Namun, hasil uji signifikansi membuktikan
bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa laki-laki dan
mahasiswa perempuan. Temuan ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya
yang mengungkapkan bahwa jenis kelamin perempuan memiliki kecenderungan
tingkat kecanduan smartphone lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Deursen, et al.,
2015; Demirci et al., 2015; Lee & Lee, 2017; Chen et al., 2017). Hasil yang
berbeda dengan penelitian sebelumnya diduga disebabkan karena mahasiswa lakilaki dan perempuan sama-sama mengalami penggunaan smartphone yang tidak
terkontrol. Tampaknya fitur dan aplikasi dalam smartphone menarik bagi semua
jenis kelamin baik yang menggunakannya untuk jejaring sosial atau aktivitas
lainnya (Aljomaa et al., 2016). Hal ini juga didukung dari urutan tingkat
kecanduan smartphone berdasarkan aspek yang menunjukkan bahwa aspek
Penggunaan Berlebihan menempati urutan tertinggi pada mahasiswa laki-laki
maupun mahasiswa perempuan. Chen et al. (2017) menemukan bahwa
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penggunaan smartphone yang berlebihan adalah salah satu ciri dari kecanduan
smartphone.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat
kecanduan smartphone pada subjek yang diteliti yaitu mahasiswa cenderung
tinggi. Penelitian ini menemukan bahwa diantara keenam aspek kecanduan
smartphone terdapat empat aspek yang dominan dari aspek lainnya, secara
berturut-turut aspek penggunaan berlebihan, toleransi, gangguan dalam kehidupan
sehari-hari, dan antisipasi positif. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada
mahasiswa laki-laki maupun perempuan aspek penggunaan berlebihan menempati
urutan tingkat kecanduan smartphone tertinggi. Selain itu, mahasiswa perempuan
cenderung menggunakan smartphone per hari lebih lama (7,1 jam) dibandingkan
mahasiswa laki-laki (6,6 jam). Meskipun demikian, tingkat kecanduan
smartphone pada tingkat skala maupun pada tingkat aspek (subskala) tidak
menunjukkan perbedaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni pertama,
peneliti hanya melakukan analisis terhadap faktor demografis jenis kelamin.
Kedua, ketika membuat kuesioner dan mengambil data peneliti tidak menanyakan
pertanyaan terkait penggunaan smartphone apa yang digunakan oleh subjek yakni
mahasiswa sehingga kurang melengkapi data untuk hasil dan pembahasan pada
penelitian ini. Ketiga, peneliti kurang memperhitungkan jumlah antara mahasiswa
laki-laki dan perempuan sehingga jumlah laki-laki dan perempuan dalam
penelitian ini menjadi tidak seimbang. Keterbatasan dalam penelitian ini dapat
diteliti lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan mengungkap gambaran perilaku kecanduan
penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa menggunakan instrumen Kwon
et al. (2013) yang mengacu pada teori Young (1998) tentang kecanduan internet,
meliputi enam aspek: gangguan dalam kehidupan sehari-hari, antisipasi positif,
penarikan diri, hubungan berorientasi dunia maya, penggunaan berlebihan, dan
toleransi. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Secara keseluruhan, tingkat kecanduan smartphone pada sampel mahasiswa
laki-laki maupun perempuan yang diteliti cenderung tinggi.
2. Dari enam aspek kecanduan smartphone, terdapat empat aspek kecanduan
smartphone yang dirasakan melebihi aspek lainnya. Secara berturut-turut
adalah aspek penggunaan berlebihan, toleransi, gangguan dalam kehidupan
sehari-hari, dan antisipasi positif.
3. Sampel mahasiswa perempuan cenderung menggunakan smartphone per hari
lebih lama (7,1 jam) dibandingkan sampel mahasiswa laki-laki (6,6 jam).
Meskipun demikian, tingkat kecanduan smartphone pada tingkat skala maupun
per aspek (subskala) tidak menunjukkan perbedaan signifikan.
4. Pada penelitian ini sampel mahasiswa laki-laki maupun perempuan
menunjukkan bahwa aspek penggunaan berlebihan menempati urutan tingkat
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kecanduan smartphone tertinggi. Namun, terdapat perbedaan urutan tingkat
kecanduan antara subjek laki-laki dan perempuan pada aspek lainnya.
Mahasiswa laki-laki lebih dominan merasakan bersemangat dan kesulitan
menghentikan diri ketika menggunakan smartphone serta smartphone
digunakan untuk mengurangi rasa lelah dan stres. Sementara mahasiswa
perempuan lebih dominan merasakan kesulitan menghentikan diri, kesulitan
berkonsentrasi ketika menggunakan smartphone, dan lebih merasakan sakit
dari penggunaan smartphone berlebihan.
B. Keterbatasan Penelitian
Peneliti hanya melakukan analisis terhadap faktor demografis jenis
kelamin. Peneliti juga tidak menanyakan pertanyaan terkait tujuan penggunaan
smartphone, misalnya menggunakan sosial media, menonton Youtube, mencari
informasi, atau mengakses layanan pembelajaran sehingga kurang melengkapi
data pada penelitian ini. Selain itu, jumlah sampel mahasiswa perempuan
memiliki selisih cukup besar dibandingkan sampel mahasiswa laki-laki sehingga
dirasa kurang memberikan gambaran umum yang mempresentasikan mahasiswa
laki-laki yang menggunakan smartphone.
C. Saran
Bertolak dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, peneliti
mengajukan saran sebagai berikut:
1. Bagi Penelitian Selanjutnya
Berdasarkan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya dapat
menganalisis data demografis lain seperti sosial ekonomi dan menanyakan
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tujuan penggunaan smartphone (misalnya menonton Youtube atau mengakses
sosial media) yang dilakukan oleh subjek penelitian. Data yang didapatkan
dapat dianalisis sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih menarik dan
beragam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengumpulkan jumlah sampel
yang

seimbang

antara

laki-laki

dan

perempuan

agar

sampel

bisa

merepresentasikan dari kedua jenis kelamin sehingga mungkin data yang
didapatkan akan lebih beragam.
2. Bagi Pengguna Smartphone
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada sampel
mahasiswa laki-laki maupun perempuan yang diteliti tingkat kecanduan
smartphone cenderung tinggi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa bahwa aspek penggunaan berlebihan menempati urutan tingkat
kecanduan smartphone tertinggi. Peneliti menyarankan pengguna smartphone
perlu lebih bijak dalam menggunakan smartphone. Pengguna smartphone
dapat memisahkan kebutuhan smartphone untuk pekerjaan dan pribadi.
Misalnya dengan menghapus aplikasi yang tidak dibutuhkan atau tidak
mengunduh aplikasi yang membuat pengguna smartphone terlalu lama
menggunakannya hanya untuk kebutuhan pribadi.
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LAMPIRAN 1
HASIL BACK-TRANSLATION
SKALA KECANDUAN
SMARTPHONE
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Petunjuk Pengerjaan
Berikut terdapat 33 pernyataan terkait dengan keadaan diri Anda dalam
menggunakan smartphone. Tunjukkanlah seberapa Anda setuju atau tidak setuju
pada setiap pernyataan berdasarkan dengan cara memilih salah satu dari pilihan
yang telah disediakan. Tidak ada jawaban yang salah atau benar selama jawaban
yang Anda pilih menggambarkan keadaan diri Anda sebenarnya.
Pilihan jawaban tersedia:
STS

: Sangat Tidak Setuju

TS

: Tidak Setuju

ATS

: Agak Tidak Setuju

AS

: Agak Setuju

S

: Setuju

SS

: Sangat Setuju

Tabel 7
Hasil Adaptasi Skala Smartphone Addiction Kwon et al. (2013)
No.
1.

Versi Bahasa Inggris
Missing planned work due to
smartphone use

2.

Having a hard time
concentrating in class, while
doing assignments, or while
working due to smartphone use
Experiencing lightheadedness or
blurred vision due to excessive
smartphone use
Feeling pain in the wrists or at
the back of the neck while using
a smartphone
Feeling tired and lacking
adequate sleep due to excessive
smartphone use
Feeling calm or cozy while using

3.

4.

5.

6.

Versi Bahasa Indonesia
Pekerjaan yang telah direncanakan
terlewatkan karena penggunaan
smartphone
Mengalami kesulitan untuk
berkonsentrasi di kelas, saat
mengerjakan tugas atau saat bekerja
karena penggunaan smartphone
Mengalami sakit kepala ringan atau
penglihatan kabur karena penggunaan
smartphone yang berlebihan
Pergelangan tangan atau bagian
belakang leher terasa sakit saat
menggunakan smartphone
Merasa lelah dan kurang tidur karena
penggunaan smartphone yang
berlebihan
Merasa tenang ataupun nyaman saat
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a smartphone
Feeling pleasant or excited while
using a smartphone
Feeling confident while using a
smartphone
Being able to get rid of stress
with a smartphone
There is nothing more fun to do
than using my smartphone
My life would be empty without
my smartphone
Feeling most liberal while using
a smartphone
Using a smartphone is the most
fun thing to do

14. Won’t be able to stand not having
a smartphone
15. Feeling impatient and fretful
when I am not holding my
smartphone
16. Having my smartphone in my
mind even when I am not using it
17. I will never give up using my
smartphone even when my daily
life is already greatly affected by
it
18. Getting irritated when bothered
while using my smartphone
19. Bringing my smartphone to the
toilet even when I am in a hurry
to get there
20. Feeling great meeting more
people via smartphone use
21. Feeling that my relationships
with my smartphone buddies are
more intimate than my
relationships with my real-life
friends
22. Not being able to use my

menggunakan smartphone
Merasa nyaman atau asyik saat
menggunakan smartphone
Merasa percaya diri saat
menggunakan smartphone
Mampu menghilangkan stres dengan
smartphone
Tidak ada yang lebih menyenangkan
selain menggunakan smartphone
Hidup saya akan hampa tanpa
smartphone
Merasa paling bebas saat
menggunakan smartphone
Menggunakan smartphone adalah hal
yang paling menyenangkan untuk
dilakukan
Tidak akan tahan jika tidak memiliki
smartphone
Merasa tidak sabaran dan gelisah
ketika tidak memegang smartphone
Memikirkan smartphone bahkan
ketika tidak sedang menggunakannya
Saya akan tetap menggunakan
smartphone bahkan ketika kehidupan
sehari-hari saya sudah sangat
terpengaruh olehnya
Merasa kesal ketika terganggu saat
sedang menggunakan smartphone
Membawa smartphone ke toilet
bahkan ketika sedang terburu-buru
untuk sampai ke sana
Merasa senang bertemu lebih banyak
orang melalui smartphone
Merasa bahwa hubungan saya dengan
teman-teman via smartphone lebih
intim daripada hubungan saya dengan
teman-teman di kehidupan nyata
Tidak bisa menggunakan smartphone
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smartphone would be as painful
as losing a friend
23. Feeling that my smartphone
buddies understand me better
than my real-life friends
24. Constantly checking my
smartphone so as not to miss
conversations between other
people on Twitter or Facebook
25. Checking SNS (Social
Networking Service) sites like
Twitter or Facebook right after
waking up
26. Preferring talking with my
smartphone buddies to hanging
out with my real-life friends or
with the other members of my
family
27. Preferring searching from my
smartphone to asking other
people
28. My fully charged battery does not
last for one whole day
29. Using my smartphone longer than
I had intended
30. Feeling the urge to use my
smartphone again right after I
stopped using it
31. Having tried time and again to
shorten my smartphone use time,
but failing all the time
32. Always thinking that I should
shorten my smartphone use time
33. The people around me tell me
that I use my smartphone too
much

akan terasa sama sakitnya seperti
kehilangan teman
Merasa bahwa teman-teman di
smartphone memahami saya lebih
baik dibandingkan teman-teman di
kehidupan nyata saya
Terus-menerus mengecek
smartphone agar tidak ketinggalan
percakapan antara teman-teman di
Twitter atau Facebook
Mengecek situs seperti Twitter atau
Facebook segera setelah bangun tidur

Lebih suka berbicara dengan temanteman di smartphone daripada
nongkrong dengan teman-teman atau
anggota keluarga di kehidupan nyata.
Lebih suka mencari melalui
smartphone daripada bertanya kepada
orang lain
Baterai saya yang terisi penuh tidak
bertahan sampai satu hari
Saya menggunakan smartphone lebih
lama dari yang saya rencanakan
Merasa terdorong untuk
menggunakan smartphone lagi sesaat
setelah saya berhenti
menggunakannya
Sudah berulangkali berusaha
mengurangi waktu penggunaan
smartphone, tapi selalu gagal
Selalu berpikir bahwa saya harus
mengurangi waktu penggunaan
smartphone
Orang-orang di sekeliling
mengatakan bahwa saya terlalu
banyak menggunakan smartphone
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Lampiran 1 Skala Uji Coba Penelitian

LAMPIRAN 2
SKALA UJI COBA PENELITIAN
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PENGANTAR

Dengan Hormat,
Perkenalkan, saya Nadya Inara Oktavirna Antang, mahasiswa Fakultas
Psikologi Universitas Sanata Dharma. Saat ini, saya sedang melakukan
pengambilan data untuk penelitian tugas akhir. Saya memohon kesediaan Anda
untuk berpartisipasi dalam mengisi seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner
penelitian ini.
Penelitian ini berfokus pada mahasiswa yang memiliki smartphone
(telepon pintar) sehingga pernyataan pada kuesioner ini akan berkaitan dengan
aktivitas atau pengalaman Anda selama menggunakan smartphone.
Setiap jawaban dan informasi yang Anda berikan bersifat rahasia dan
dijaga sesuai dengan Kode Etik Psikologi. Data yang diperoleh hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian tanpa ditampilkan atau dipublikasikan. Tidak ada
jawaban yang salah dalam kuesioner ini. Semua jawaban yang Anda berikan
adalah tepat sepanjang hal itu sesuai dengan pengalaman Anda yang
sesungguhnya. Maka dari itu, diharapkan Anda dapat memberikan jawaban yang
jujur sesuai dengan keadaan yang Anda alami. Apabila ada hal yang kurang
dipahami dapat bertanya langsung kepada peneliti.
Atas waktu dan kesediaan waktu yang diberikan dalam mengisi kuesioner,
saya mengucapkan terima kasih.
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IDENTITAS DIRI

Inisial

:

Usia

:

Jenis Kelamin

:

Tahun Angkatan

:

*centang (V) salah satu pilihan jawaban pada pertanyaan di bawah
Berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk menggunakan smartphone Anda
dalam sehari?
(

) 1-3 jam

(

) 3-6 jam

(

) 6-8 jam

(

) Lebih dari 8 jam
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PETUNJUK PENGERJAAN

Berikut terdapat 33 pernyataan terkait dengan keadaan diri Anda dalam
menggunakan smartphone. Tunjukkanlah seberapa Anda setuju atau tidak setuju
pada setiap pernyataan dengan cara memilih salah satu dari pilihan yang telah
disediakan. Tidak ada jawaban yang salah atau benar selama jawaban yang Anda
pilih menggambarkan keadaan diri Anda sebenarnya.

Berilah tanda (X) pada kotak yang Anda anggap paling menggambarkan diri
Anda.
Pilihan jawaban tersedia:
STS

: Sangat Tidak Setuju

TS

: Tidak Setuju

ATS

: Agak Tidak Setuju

AS

: Agak Setuju

S

: Setuju

SS

: Sangat Setuju

No.

1.

2.

3.

4.

Pernyataan
Pekerjaan yang telah direncanakan
terlewatkan karena penggunaan
smartphone
Mengalami kesulitan untuk
berkonsentrasi di kelas, saat
mengerjakan tugas atau saat bekerja
karena penggunaan smartphone
Mengalami sakit kepala ringan atau
penglihatan kabur karena
penggunaan smartphone yang
berlebihan
Pergelangan tangan atau bagian
belakang leher terasa sakit saat

Pilihan Jawab
STS

TS

ATS

AS

S

SS
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No.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

Pernyataan
menggunakan smartphone
Merasa lelah dan kurang tidur
karena penggunaan smartphone
yang berlebihan
Merasa tenang ataupun nyaman saat
menggunakan smartphone
Merasa nyaman atau asyik saat
menggunakan smartphone
Merasa percaya diri saat
menggunakan smartphone
Mampu menghilangkan stres
dengan smartphone
Tidak ada yang lebih
menyenangkan selain menggunakan
smartphone
Hidup saya akan hampa tanpa
smartphone
Merasa paling bebas saat
menggunakan smartphone
Menggunakan smartphone adalah
hal yang paling menyenangkan
untuk dilakukan
Tidak akan tahan jika tidak
memiliki smartphone
Merasa tidak sabaran dan gelisah
ketika tidak memegang smartphone
Memikirkan smartphone bahkan
ketika tidak sedang
menggunakannya
Saya akan tetap menggunakan
smartphone bahkan ketika
kehidupan sehari-hari saya sudah
sangat terpengaruh olehnya
Merasa kesal ketika terganggu saat
sedang menggunakan smartphone
Membawa smartphone ke toilet
bahkan ketika sedang terburu-buru
untuk sampai ke sana
Merasa senang bertemu lebih
banyak orang melalui smartphone
Merasa bahwa hubungan saya

Pilihan Jawab
STS

TS

ATS

AS

S

SS
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No.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

Pernyataan
dengan teman-teman via
smartphone lebih intim daripada
hubungan saya dengan teman-teman
di kehidupan nyata
Tidak bisa menggunakan
smartphone akan terasa sama
sakitnya seperti kehilangan teman
Merasa bahwa teman-teman di
smartphone memahami saya lebih
baik dibandingkan teman-teman di
kehidupan nyata saya
Terus-menerus mengecek
smartphone agar tidak ketinggalan
percakapan antara teman-teman di
Twitter atau Facebook
Mengecek situs seperti Twitter atau
Facebook segera setelah bangun
tidur
Lebih suka berbicara dengan temanteman di smartphone daripada
nongkrong dengan teman-teman
atau anggota keluarga di kehidupan
nyata.
Lebih suka mencari melalui
smartphone daripada bertanya
kepada orang lain
Baterai saya yang terisi penuh tidak
bertahan sampai satu hari
Saya menggunakan smartphone
lebih lama dari yang saya
rencanakan
Merasa terdorong untuk
menggunakan smartphone lagi
sesaat setelah saya berhenti
menggunakannya
Sudah berulangkali berusaha
mengurangi waktu penggunaan
smartphone, tapi selalu gagal
Selalu berpikir bahwa saya harus
mengurangi waktu penggunaan
smartphone
Orang-orang di sekeliling
mengatakan bahwa saya terlalu

Pilihan Jawab
STS

TS

ATS

AS

S

SS
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No.

Pernyataan
banyak menggunakan smartphone

Pilihan Jawab
STS

TS

ATS

AS

S

SS
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Lampiran 2 Reliabilitas Skala Kecanduan Smartphone

LAMPIRAN 3
RELIABILITAS SKALA
KECANDUAN SMARTPHONE
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.885

33

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-Total

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Item Deleted

item_1

110.21

364.522

.432

.881

item_2

110.01

372.993

.344

.883

item_3

109.89

382.909

.121

.888

item_4

110.60

377.022

.230

.886

item_5

109.96

368.743

.379

.882

item_6

109.60

379.065

.315

.883

item_7

109.06

377.932

.417

.882

item_8

109.99

370.695

.460

.881

item_9

109.39

373.402

.393

.882

item_10

111.35

369.745

.459

.881

item_11

110.71

363.654

.512

.880

item_12

110.60

369.859

.432

.881

item_13

110.37

366.361

.488

.880

item_14

110.54

364.293

.543

.879

item_15

110.76

366.765

.517

.880

item_16

111.27

368.442

.532

.880

item_17

110.15

366.623

.527

.880

item_18

110.97

375.148

.344

.883

item_19

110.73

365.829

.369

.883

item_20

110.46

374.378

.325

.883

item_21

111.62

380.904

.216

.885

item_22

111.70

370.993

.479

.881

item_23

111.82

374.534

.401

.882

item_24

111.01

356.787

.593

.878

item_25

110.72

363.792

.447

.881

item_26

111.25

369.595

.429

.881

item_27

110.15

373.006

.346

.883

item_28

109.67

368.705

.312

.885

item_29

109.55

365.895

.546

.879

item_30

110.06

362.011

.621

.878

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

item_31

109.99

365.553

.495

.880

item_32

109.19

374.623

.278

.885

item_33

111.06

363.770

.454

.881

Reliabilitas aspek Gangguan dalam Kehidupan Sehari-hari
Reliability Statistics
Cronbach’s
Alpha

N of Items
.688

5

Reliabilitas aspek Antisipasi Positif
Reliability Statistics
Cronbach’s
Alpha

N of Items
.797

8

Reliabilitas aspek Penarikan Diri
Reliability Statistics
Cronbach’s
Alpha

N of Items
.726

6

Reliabilitas aspek Hubungan Berorientasi Dunia Maya
Reliability Statistics
Cronbach’s
Alpha

N of Items
.768

7

Reliabilitas aspek Penggunaan Berlebihan
Reliability Statistics
Cronbach’s
Alpha

N of Items
.668

4
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Reliabilitas aspek Toleransi
Reliability Statistics
Cronbach’s
Alpha

N of Items
.699

3
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Lampiran 3 Uji Normalitas Data, One Sample t-Test, Homogenitas Varians, Independent Sample t-Test

LAMPIRAN 4
HASIL UJI STATISTIK
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Uji Normalitas Data
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
kecanduan_smartphone

df

.053

Shapiro-Wilk

Sig.
211

Statistic

.200

*

df

.974

Sig.
211

.001

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Uji One Sample t-Test
One-Sample Statistics
N
kecanduan_smartphone

Mean
211

Std. Deviation

3.6277

Std. Error Mean

.52232

.03596

One-Sample Test
Test Value = 3.5

t
kecanduan_smartphone

Sig. (2tailed)

df

3.552

210

Mean
Difference

.000

.12773

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
.0568

Upper
.1986

Uji Homogenitas Varians aspek kecanduan smartphone
Test of Homogeneity of Variances
skor
Levene Statistic

df1

5.584

df2
5

Sig.

1260

.000

Uji One Way Anova
Hasil uji Omnibus
ANOVA
skor
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

240.086

5

48.017

Within Groups

841.066

1260

.668

1081.152

1265

Total

F
71.934

Sig.
.000
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Hasil post-hoc
Multiple Comparisons
Dependent Variable: skor
Games-Howell
95% Confidence
Interval

Mean
Difference

Std.

(I-J)

Error

Lower

Upper

Sig.

Bound

Bound

(I) Aspek_kecanduan_smartphone

(J) Aspek_kecanduan_smartphone

gangguan dalam kehidupan sehari-

antisipasi positif

.08645

.08121

.895

-.1461

.3190

hari

penarikan diri

.66052

*

.08456

.000

.4184

.9026

1.02573

*

.07843

.000

.8011

1.2503

penggunaan berlebihan

-.17512

.08031

.249

-.4051

.0548

toleransi

-.06270

.08795

.980

-.3145

.1891

-.08645

.08121

.895

-.3190

.1461

.57408*

.07871

.000

.3487

.7994

*

.93929

.07208

.000

.7329

1.1457

penggunaan berlebihan

-.26156*

.07412

.006

-.4738

-.0494

toleransi

-.14915

.08235

.460

-.3849

.0866

-.66052*

.08456

.000

-.9026

-.4184

-.57408*

.07871

.000

-.7994

-.3487

.36521*

.07584

.000

.1481

.5824

-.83564*

.07778

.000

-1.0583

-.6130

*

-.72322

.08565

.000

-.9684

-.4780

-1.02573*

.07843

.000

-1.2503

-.8011

antisipasi positif

-.93929*

.07208

.000

-1.1457

-.7329

penarikan diri

-.36521*

.07584

.000

-.5824

-.1481

*

.07106

.000

-1.4043

-.9974

*

-1.08844

.07960

.000

-1.3164

-.8605

.17512

.08031

.249

-.0548

.4051

.26156*

.07412

.006

.0494

.4738

*

.07778

.000

.6130

1.0583

*

1.20085

.07106

.000

.9974

1.4043

.11242

.08145

.739

-.1208

.3456

hubungan berorientasi dunia maya

antisipasi positif

gangguan dalam kehidupan seharihari
penarikan diri
hubungan berorientasi dunia maya

penarikan diri

gangguan dalam kehidupan seharihari
antisipasi positif
hubungan berorientasi dunia maya
penggunaan berlebihan
toleransi

hubungan berorientasi dunia maya

gangguan dalam kehidupan seharihari

penggunaan berlebihan
toleransi
penggunaan berlebihan

-1.20085

gangguan dalam kehidupan seharihari
antisipasi positif
penarikan diri
hubungan berorientasi dunia maya
toleransi

.83564
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toleransi

gangguan dalam kehidupan sehari.06270

.08795

.980

-.1891

.3145

antisipasi positif

.14915

.08235

.460

-.0866

.3849

penarikan diri

.72322

*

.08565

.000

.4780

.9684

1.08844

*

.07960

.000

.8605

1.3164

-.11242

.08145

.739

-.3456

.1208

hari

hubungan berorientasi dunia maya
penggunaan berlebihan
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Data deskriptif tingkat kecanduan smartphone antara jenis kelamin per aspek
Group Statistics
jenis_kelamin
aspek_1_gender

aspek_4_gender

aspek_5_gender

.12428

156

4.0295

.87423

.06999

55

3.9209

.88127

.11883

156

3.8558

.73112

.05854

55

3.4022

1.01819

.13729

156

3.2622

.77377

.06195

55

2.8780

.68626

.09254

156

2.9531

.71670

.05738

55

4.2000

.72712

.09804

156

4.1112

.76028

.06087

55

3.9031

1.02175

.13777

156

4.0638

.87275

.06988

laki-laki
perempuan

aspel_6_gender

.92167

laki-laki
perempuan

laki-laki
perempuan

Std. Error Mean

3.7600

laki-laki
perempuan

Std. Deviation

55

laki-laki
perempuan

aspek_3_gender

Mean

laki-laki
perempuan

aspek_2_gender

N

Uji Homogenitas Varians tingkat kecanduan smartphone antara jenis kelamin per
aspek
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

aspek_1_gender

.432

1

209

.512

aspek_2_gender

2.670

1

209

.104

aspek_3_gender

6.325

1

209

.013

aspek_4_gender

.313

1

209

.576

aspek_5_gender

.293

1

209

.589

aspel_6_gender

2.136

1

209

.145
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Uji Beda Mean tingkat kecanduan smartphone antara jenis kelamin berdasarkan aspek
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

F
aspek_1_gender Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
aspek_2_gender Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
aspek_3_gender Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
aspek_4_gender Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
aspek_5_gender Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
aspel_6_gender Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

Sig.
.432

2.670

6.325

.313

.293

2.136

t
.512

.104

.013

.576

.589

.145

df

t-test for Equality of Means

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper

-1.938

209

.054

-.26949

.13906

-.54362

.00465

-1.889

90.519

.062

-.26949

.14263

-.55283

.01386

.537

209

.592

.06508

.12118

-.17381

.30396

.491

81.711

.625

.06508

.13247

-.19846

.32861

1.058

209

.291

.13994

.13231

-.12090

.40078

.929

77.116

.356

.13994

.15062

-.15998

.43986

-.675

209

.500

-.07508

.11118

-.29425

.14410

-.690

98.443

.492

-.07508

.10888

-.29114

.14099

.753

209

.452

.08878

.11790

-.14365

.32122

.769

98.550

.444

.08878

.11540

-.14022

.31778

-1.122

209

.263

-.16076

.14327

-.44319

.12168

-1.041

83.431

.301

-.16076

.15448

-.46799

.14648
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Data deskriptif tingkat kecanduan smartphone antara jenis kelamin
Group Statistics
Std. Error
jenis_kelamin
kecanduan_smartphone

N

laki-laki
perempuan

Mean

Std. Deviation

Mean

55

3.60

.627

.084

156

3.65

.599

.048

Uji Homogenitas Varians tingkat kecanduan smartphone antara jenis kelamin
Test of Homogeneity of Variances
kecanduan_smartphone
Levene Statistic
1.021

df1

df2
1

Sig.
209

.314

Uji Beda Mean tingkat kecanduan smartphone antara jenis kelamin
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

F
kecanduan_smartphone Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

.477

Sig.
.490

t

df

t-test for Equality of Means

Sig.
(2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

.499

209

.618

-.047

.095

-.235

.140

.488

91.107

.627

-.047

.097

-.240

.146

