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Sunanjar, Mustika, E. 2018. “Hubungan antara Loneliness dan Shyness dengan 

Kecenderungan Problematic Smartphone Use Melalui Persepsi Diri 

Sebagai Mediator”. Program Studi Bimbingan dan Konseling. 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Mulawarman, 

P.hD. Pembimbing II Dr. Edy Purwanto, M.Si. 

Kata Kunci : Loneliness, Shyness, Problematic Smarthone Use, Persepsi Diri 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan loneliness dan 

shyness melalui variabel mediator yaitu persepsi diri dengan PSU. Desain 

penelitian ini menggunakan korelasi eksplanatorik dengan sampel berjumlah 320 

responden yang dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan R-UCLA Loneliness Scale versi 3, Revised 

Cheek and Buss Shyness Scale (RCBS) Short version, Smartphone Addiction Scale 

Short Version dan Adolescents Self-perception Short Scale. Tekhnik analisis 

menggunakan bootstrapping bias-corrected. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

loneliness memiliki hubungan yang signifikan  dengan persepsi diri dengan  nilai  

(                         .  Shyness  memiliki  hubungan   yang  signifikan  dengan 

persepsi diri dengan nilai (  0,1789; p<0,05). Loneliness  memiliki hubungan  

yang signifikan dengan PSU dengan nilai ( = 0,2590; p<0,05). Shyness memiliki 

hubungan yang signifikan dengan PSU dengan nilai ( = 0,2923; p<0,05). 

Loneliness melalui persepsi diri memiliki hubungan signifikan dengan PSU 

dengan nilai = 0,0697; p<0,05). Shyness melalui persepsi  diri  memiliki  

hubungan dengan PSU dengan nilai = 0,0775; p<0,05). Serta persepsi diri 

memiliki hubungan signifikan dengan PSU dengan nilai (ß =0,479; p<0,05). 

Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu masing-masing variabel memiliki hubungan 

yang signifikan dengan PSU melalui Persepsi diri. Kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah semakin tinggi tingkat loneliness dan shyness pada siswa melalui 

persepsi diri negatif maka akan diikuti skor yang tinggi pula pada kecenderungan 

PSU pada siswa. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan model penelitian 

atau variabel lain yang belum dibahasa dalam penelitian ini. 
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Sunanjar, Mustika, E. 2018.“Relationship between Loneliness and Shyness with 

Problematic Smartphone Trends Use With Self Perception as a Mediator”. 

Thesis. Guidance and Counseling Departement Program. Postgraduated. 

Universitas Negeri Semarang. Supervisor I Mulawarman, Ph.D. 

Supervisor II Dr. Edy Purwanto, M.Si. 

 

 
Key Word : Loneliness, Shyness, Problematic Smartphone Use, Self Perception. 

This study aims to analyze the relationship between loneliness and shyness 

with mediator variables, self perception with PSU. The design of this study uses 

explanatory correlation with a sample of 320 respondents selected using cluster 

random sampling technique. Data collection techniques used R-UCLA Loneliness 

Scale version 3, Revised Cheek and Buss Shyness Scale (RCBS) Short version, 

Smartphone Addiction Scale Short Version and Adolescents Self-perception Short 

Scale. Analysis techniques using bias-corrected bootstrapping. The  results 

showed that loneliness had a significant relationship with self perception with a 

value (β = 0.1614; p <0.05). Shyness has a significant relationship with self- 

perception with a value (β = 0.1789; p <0.05). Loneliness has a significant 

relationship with PSU with a value (β = 0.2590; p <0.05). Shyness has a 

significant relationship with PSU a value (β = 0.2923; p <0.05). Loneliness with 

self perception has a significant relationship with PSU with a value (β = 0.0697; 

p <0.05). Shyness with self perception has a relationship with PSU with a value (β 

= 0.0775; p <0.05). As well as self perception has a significant relationship with 

PSU with a value (ß = 0.479; p <0.05). The conclusion of the results of this study 

is that each variable has a significant relationship with PSU through self 

perception. The conclusion in this study is that the higher the level of loneliness 

and shyness in students through negative self-perception will be followed by a 

high score also on the tendency of PSU in students. For the next researcher can 

use the research model or other variables that have not been discussed in this 

study. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan teknologi ada saat ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat, yang ditandai dengan kemajuan diberbagai bidang khususnya teknologi dan 

informasi. Pada tahun 2015 internet word state menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan negara yang turut serta dalam kemajuan teknologi dan informasi. 

Indonesia juga termasuk kedalam negera kedelapan yang menggunakan internet 

terbanyak dari seluruh negara di dunia sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

indonesia memiliki konsumsi internet lebih banyak (Ameliola & Nugraha, 2013). 

Tidak hanya dinobatkan sebagai sepuluh besar pengguna internet paling banyak di 

dunia, indonesia juga mengalami pertumbuhan dua kali lipat dalam mengadopsi 

smartphone setiap tahunnya dan pengguna terbanyak adalah dikalangan remaja 

usia 16-20 tahun yang pada umumnya menggunakan smartphone untuk membuka 

sosial media, mencari informasi hingga melakukan belanja online (Hanika, 2015). 

Smartphone dianggap sebagai alat komunikasi untuk interaksi sosial terutama 

ketika dalam situasi yang darurat dan penting untuk komunikasi dengan teman 

atau keluarga. Smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi biasa 

melainkan juga dapat digunakan dalam kebutuhan sosial, pekerjaan, dan bahkan 

pendidikan. Dari pelajar sekolah dasar (SD), pelajar sekolah menengah pertama 

(SMP), pelajar sekolah menengah atas (SMA) serta para guru menggunakan dan 

memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran. Smartphone saat ini menjadi 

alternatif bagi keterbatasan sumber belajar bagi guru dan siswa 
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dengan menggunakan fitur e-book pada smartphone, sehingga memudahkan guru 

dan siswa dalam proses belajar mengajar (Wijarnako, 2014). Selain itu juga, 

kemudahan mengakses internet melalui smartphone, guru dan siswa dapat 

menjelajahi dunia pengetahuan dengan leluasa. Banyak website yang 

menyediakan fasilitas e-learning, melalui e-learning tersebut maka dapat diatasi 

keterbatasan waktu dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran pada saat ini 

tidak hanya berada di ruang-ruang kelas saat jam pelajaran saja, tetapi dapat 

berlangsung kapan pun dan di mana pun (Mustafid, 2017). 

Realitas kehidupan siswa pada masa sekarang telah berubah semenjak 

mengenal Smartphone. Smartphone dapat membantu pelajar untuk mengakses 

materi pelajaran dari internet, meningkatkan prestasi, dan membangun  

komunikasi antara pelajar dengan guru (Sarwar & Soomro, 2013). Penggunaan 

smartphone pada remaja SMP dan SMA dipengaruhi oleh kebutuhan terhadap 

smartphone sebagai identitas mereka dimana remaja menggunakan smartphone 

untuk menjaga hubungan sosialnya dan memperluas jaringan pertemanannya 

(Oksman & Turtiainen, 2004). Banyak manfaat yang didapatkan dari penggunaan 

smartphone tersebut, namun penggunaan secara berlebihan dapat memberikan 

dampak negatif, terutama pada siswa. Menurut penelitian Blais (2007) dampak 

yang ditimbulkan akibat kurangnya kontrol terhadap penggunaan smartphone 

pada remaja ialah menurunnya prestasi belajar dan kurangnya keterampilan sosial 

yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil penelitian Kaplan & Haenlein (2010) bahwa hampir 

67% yang menggunakan smartphone melakukan akses setiap hari, 36% remaja 
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mengakses smartphone beberapa kali sehari dan 27% lainnya sehari satu kali. 

Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian (Yeongcheol et, al 2016) menyatakan 

bahwa pada tahun 2016 penggunaan smartphone pada remaja meningkat dari 60 

persen menjadi 85 persen sehingga korea dianggap sebagai negara dengan tingkat 

pasokan Smartphone tertinggi di dunia. Dan penggunaan sosial media melalui 

Smartphone adalah siswa SMP 84,2 persen, dan siswa SMA 84,9 persen. 

Masalah dalam penggunaan ponsel yang berlebihan dapat membuat efek 

negatif yang disebut Problematic Smartphone Use. Problematic Smartphone Use 

merupakan suatu bentuk kecenderungan atau keterikatan terhadap smartphone 

yang memungkinkan terjadinya masalah sosial seperti halnya menarik diri dan 

kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari atau sebagai gangguan kontrol 

impuls terhadap diri seseorang. Individu yang mengalami  problematic 

smartphone use menunjukkan perilaku seperti selalu membawa pengisi daya 

smartphone kemanapun, kesulitan untuk berhenti menggunakan smartphone dan 

akan mudah tersinggung apabila diganggu saat sedang menggunakan smartphone, 

mereka juga menjadi kesulitan untuk berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas 

di sekolah atau saat bekerja karena keinginan yang besar untuk terus 

menggunakan smartphone serta mereka menjadi kesulitan untuk berhenti 

menggunakan smartphone (Kwon et al, 2013). Selanjutnya menurut hasil 

penelitian Demirci & Akpinar (2015) kecenderungan problematic smartphone use 

dapat menyebabkan depresi, kecemasan dan mempengaruhi kualitas tidur 

seseorang. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

Lebih lanjut menurut Violence & Gore (dalam Mubarok, 2013), 

menyatakan bahwa antisocial behaviour merupakan dampak negatif dari 

penyalahgunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi dimana 

seseorang merasa smartphone merupakan sesuatu yang paling penting bagi 

hidupnya, sehingga individu tersebut cenderung mengabaikan keadaan 

disekitarnya hal ini menyebabkan individu jarang berinteraksi dengan orang lain 

dilingkungannya, sehingga ia mengalami kesulitan atau penurunan keterampilan 

sosialnya. Pelajar yang memiliki smartphone selalu membawa barang tersebut ke 

sekolah.  Tidak  jarang  mereka  menggunakan  smartphone   saat   jam   

pelajaran. Penggunaan smartphone untuk menghitung, internetan, bahkan untuk 

bermain game, dan membuka media sosial, sering dilakukan pelajar ketika proses 

belajar mengajar sedang berlangsung (Oktaviani, 2011). 

Dalam mengatasi prilaku kecanduan pada siswa menurut Hall et al (2005) 

menyatakan bahwa terkait dengan layanan bimbingan dan konseling disekolah 

guru BK perlu mengantisipasi kondisi perubahan perilaku yang diakibakan oleh 

kemajuan teknologi dalam kehidupan siswa yang berlangsung sangat cepat dan 

terus menerus berevolusi. Oleh karena itu, upaya bantuan bagi siswa yang 

mengalami compulsive smartphone use menjadi penting. Konselor perlu 

merancang layanan bimbingan dan konseling yang tepat dan bersifat responsif. 

Menurut Lan & Lee (2013) peran konselor sangat diperlukan dalam upaya 

mengatasi perilaku kecanduan pada siswa. Dalam hal ini konselor dapat 

memberikan konseling individu, kelompok, mapun konseling keluarga. Lan &  

Lee (2013) juga menyatakan bahwa pendekatan konseling kognitif-perilaku 



19 
 

 

 

 

 

 

 

sangat sesuai untuk mengatasi masalah kecanduan pada remaja. Terkait dengan 

masalah penggunaan smartphone pada remaja saat ini sangat berpengaruh pada 

perkambangannya. Menurut Myrick (2011) menyatakan bahwa bimbingan dan 

konseling perkembangan memberikan bantuan yang dirancang dengan 

memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu-isu yang berkaitan 

dengan tahapan perkembangan dalam hal ini remaja sehingga dapat berkembang 

secara optimas sesuai tugas-tugas perkembangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yen et al (2009), menemukan bahwa 

sebanyak 36 persen remaja mengalami penarikan diri dari lingkungan akibat 

penggunaan smartphone yang berlebihan dan sebanyak 18 persen remaja  

kesulitan mengontrol diri terhadap penggunaan smartphone. Sejalan dengan hal 

itu, penelitian (Park, 2005) juga menemukan bahwa masalah interpersonal muncul 

karena penggunaan smartphone yang berlebih pada remaja. Selanjutnya menurut 

hasil penelitian Buntaran & Helmi (2015), terdapat hubungan yang signifikan 

antara kesepian dan pengungkapan diri secara online menggunakan smartphone 

yang dimoderatori oleh kepercayaan interpersonal online. 

Interaksi sosial dapat berguna bagi siswa dalam mengembangkan 

pemikiran sosial, yang berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka 

tentang masalah hubungan dan keterampilan sosial. Peningkatan jumlah 

penggunaan smartphone serta cara berkomunikasi yang berubah serta 

memunculkan suatu kesenangan dalam penggunaan alat-alat teknologi guna 

membantu dan mempermudah aktivitas manusia, tetapi disatu sisi penggunaan 

teknologi yang semakin meningkat justru menurunkan intensitas hubungan 
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individu. Menurut Ameliola dan Nugraha (2013) Interaksi sosial yang terjadi 

lewat media membuat ikatan solidaritas sosial masyarakat khusunya remaja 

menjadi melemah. Hampir sebagian besar remaja saat ini sangat tergantung dan 

bahkan kecanduan terhadap smartphone sehingga mengubah pola interaksi sosial. 

Hal ini dibuktikan melalui riset yang dilakukan oleh Mckenna & Bargh (2000) 

dimana sebanyak 30 persen koresponden menggunakan smartphone untuk 

berkomunikasi secara digital selama 7-12 jam perhari sehingga terjadi perubahan 

dalam proses bersosialisasi. Hal ini komunikasi verbal akan terancam apabila 

remaja mulai kecanduan terhadap smartphone. 

Kehadiran smartphone menjadikan pengguna jarang bersosialisasi dengan 

orang-orang disekitarnya. Kemudahan bersosialisasi dalam menggunakan 

smartphone, justru membuat terlihat anti-sosial di kehidupan nyata. Sekelompok 

remaja yang sedang berkumpul bersama dalam satu tempat, namun frekuensi 

mereka berbicara lebih rendah dibanding dengan menggunakan smartphone-nya 

masing-masing, hal ini dapat menyebabkan masalah pada interaksi sosial seperti 

munculnya rasa kesepian (Muflih, Hamzah, & Puniawan, 2017). Sesuai hasil 

penelitian Bednar (2000) menyatakan bahwa loneliness menjadi predictor 

terhadap meningkatnya penggunaan smartphone bermasalah pada remaja saat ini. 

Sejalan dengan hal tersebut Weiss (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

loneliness berkorelasi dengan sedikitnya jumlah teman yang dimiliki. 

Penyebab munculnya adiksi menurut Young (2015), salah satunya adalah 

masalah sosial berupa masalah intrapersonal seperti harga diri rendah atau 

kemampuan komunikasi yang rendah, dan masalah interpersonal seperti kesepian. 
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Kesepian (Loneliness) merupakan perasaan tidak menyenangkan yang 

menghilangkan hubungan sosial, yang dapat menyebabkan seseorang 

menyalahgunakan zat, distres, kehilangan konsentrasi, hingga kematian 

(Greenberg et, al 2015). Sesuai dengan hasil penelitian Rifauddin (2016) juga 

mengindikasi bahwa problematic smartphone use dapat meningkatkan cyber 

bullying karena kurangnya dukungan sosial pada remaja. 

Pengaksesan smartphone yang tidak terkendali memberikan dampak 

negatif. Penelitian mengenai compulsive smartphone use yang sebagian besar 

berfokus pada remaja dan social well-being menunjukkan ketidakmampuan 

mengendalikan penggunaan internet berkorelasi positif dengan kesepian. 

kekurangmampuan bersosialisasi, kecemasan sosial, ketidakstabilan emosi, 

masalah akademik, dan masalah sosial (Gao, Lei, Zhu, 2014). Penelitian lainnya 

Guzeller & Cosguner (2012) mengungkapkan bahwa gangguan-gangguan dari 

pengaksesan internet secara berlebihan berasosiasi dengan masalah sosial, 

akademik, keluarga, dan pekerjaan. Caldwell & Cunningham (2010) 

mengungkapkan masalah penyalahgunaan internet merupakan salah satu 

penghambat perkembangan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir pada siswa. 

Pada hakekatnya, manusia adalah makhluk sosial. Sejalan dengan 

pertumbuhan dan perkembangannya individu memiliki kebutuhan sosial yang 

semakin rumit dan beranekaragam. Keinginan untuk berada dekat dengan orang 

lain, memberikan seseorang kegembiraan, memperoleh pertolongan, menjalin 

keakraban, berbagi kesenangan, mendapatkan pujian dan sebagainya. Proses 

interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya berjalan 
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lancar, kadang terjadinya hambatan. Hambatan dalam interaksi sosial yang 

dilakukan individu akan mengurangi arti kebahagiaan dan makna hidup individu 

yang bersangkutan, terutama remaja. 

Dalam konseling sendiri Wiseman et, al (2015), menyatakan bahwa 

individu yang mengalami loneliness perlu mendapatkan pelayanan konseling, 

karena loneliness merupakan perasaan atau emosi sosial yang tidak 

menyenangkan sehingga berdampak pada hilangnya hubungan sosial dengan 

orang lain, memiliki perasaan tidak berharga dan merasa tidak diterima oleh 

lingkungan. Dalam hal ini fokus konseling berorientasi pada bidang sosial. 

Bimbingan dan konseling berperan penting untuk memfasilitasi siswa agar 

mampu mencapai perkembangannya secara optimal. Perkembangan yang harus 

dicapai siswa disekolah yaitu perkembangan diri. Selanjutnya menurut Sugiyo & 

Setyowani (2018) layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan interaksi 

sosial yang rendah ada siswa. Terkait dengan penelitian ini maka individu yang 

mengalami masalah-masalah sosial efektif digunakan ada setting kelompok. 

Santrock (2014) menyatakan, ketika masa remaja kebutuhan akan 

kedekatan hubungan sosial menguat, kegagalan dalam membangun hubungan 

sosial dapat berujung kesepian dan berkurangnya rasa harga diri. Selanjutnya 

sesuai dengan teori perkembangan Erickson (dalam Feist & Feist 2010) pada 

tahap remaja, bahwa pada tahap ini, remaja berada pada krisis perkembangan 

antara intimacy versus isolation. Intimacy adalah bahwa pada tahap ini seorang 

remaja berada pada kebutuhan akan hubungan yang hangat, dekat, komunikatif 

dengan tidak melibatkan kontak seksual yaitu membentuk hubungan intim dengan 
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orang lain. Jika intimacy gagal dicapai maka orang akan berada dalam suatu 

kondisi yang disebut isolation. Isolation adalah suatu kondisi dimana seseorang 

merasa kesepian, tersisihkan dan merasa berbeda dengan orang lain. Mereka yang 

berhasil melewati tahap Intimacy VS Isolation ini adalah orang-orang yang 

memiliki kualitas dalam hubungan interpersonal dan memiliki interaksi yang baik 

dengan lingkungan sekitarnya (mampu berbagi dan mengerti orang lain) dan 

sebaliknya. Sesuai dengan penelitian Esen & Gundogdu (2010) pada remaja 

menunjukkan, tingginya tingkat peer pressure dan rendahnya dukungan dari  

orang tua atau guru memiliki hubungan positif dengan adiksi, karena adanya 

tekanan dari teman dan konflik keluarga maka remaja menggunakan Smartphone 

untuk menghindari masalah dalam hidup. 

Berdasarkan hasil penelitian (Dikecgul et, al 2017) terhadap siswa SMA di 

turki menunjukkan bahwa 42,8 persen siswa laki-laki dan 57,2 persen siswa 

perempuan mengalami kesepian dikarenakan penggunaan smartphone yang 

berlebihan. Responden menyatakan menggunakan smartphone ketika di sekolah, 

di bus, di pasar dan di berbagai tempat lainnya sehingga tingkat kesepian menjadi 

meningkat. Sejalan dengan penelitian tersebut (Demirci et, al 2014) juga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat rasa 

kesepian (loneliness) pada remaja perempuan di SMA dengan kecenderungan 

penggunaan smartphone. Selanjutnya penelitian (Bian & Leung, 2014) juga 

menunjukkan bahwa indikasi penggunaan smartphone yang berlebihan 

menyebabkan munculnya rasa kesepian (loneliness) pada remaja di cina. Berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Karpinski et, al (2013) terhadap remaja 
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usia 15-19 tahun di rusia menunjukkan bahwa kesepian (loneliness) memiliki 

tingkat signifikan yang rendah terhadap problematic smartphone use. Selanjutnya 

menurut hasil penelitian Kim et, al (2015) menemukan bahwa problematic 

smartphone use berhubungan dengan meningkatnya depresi, agresi, dan impulsif. 

Seorang remaja yang merasa dirinya gagal atau tidak dapat berinteraksi 

dengan orang lain menjadi cenderung berusaha untuk menjauh dan menghindar 

dari teman-teman sebaya dan juga lingkungan sosialnya. Kecenderungan untuk 

menjauh dan menghindar ini pada umumnya dialami oleh seseorang yang pemalu 

(shyness). Rasa malu (syness) muncul karena kurang percaya diri dalam bertemu 

orang dan merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang lain. (Cheek & Buss 

1981) mendefinisikan rasa malu sebagai reaksi seseorang terhadap orang asing 

atau kenalan biasa termasuk ketegangan, perhatian, perasaan canggung dan 

ketidaknyamanan, dan keduanya memandang keengganan dan penghambatan 

perilaku sosial yang biasanya diharapkan. Orang pemalu cenderung menganggap 

jaringan mereka kurang mendukung dan kurang memuaskan dan bahagia dan 

lebih nyaman berada sendiri (Parrott, 2000). 

Rasa malu (shyness) sering dikaitkan oleh perasaan kesepian. Perasaan 

malu merupakan konsep dari kecemasan sosial yang ditandai dengan respon 

prilaku penghambatan dan penarikan diri dari situasi sosial. Individu pemalu 

dianggap beresiko untuk masalah-masalah sosio-emosional termasuk rendahnya 

harga diri, persepsi diri yang buruk dan kesulitan memiliki banyak teman 

(McPherson, 2008). Hasil penelitian Singh, et al (2014) menyatakan bahwa 

individu shyness memiliki ketakutan dan tidak nyaman untuk bertemu individu 
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lain, individu shyness kurang mendapat dukungan pada kehidupan offline subjek, 

sehingga individu menggunakan internet pada Smartphone untuk mengatasinya. 

Penelitian (Carducci & Zimbardo, 1995) juga menunjukkan bahwa media yang 

dimediasi oleh Smartphone memberi orang yang pemalu (shyness) merasa 

sempurna untuk merasakan kontrol atas proses komunikasi. Penelitian 

sebelumnya juga menemukan bahwa penggunaan Smartphone yang berlebihan 

berkorelasi secara signifikan dengan rasa malu (Caplan, 2002). Namun, (Wei & 

Lo, 2006) menemukan bahwa rasa malu dikaitkan secara negatif terhadap 

motivasi untuk menggunakan Smartphone. Selanjutnya penelitian Brook & 

Newcomb (2010) juga menunjukkan bahwa shyness lebih berkaitan dengan 

meningkatnya penggunaan narkoba dan alkohol pada remaja di taiwan. 

Berbagai permasalahan seringkali dialami oleh siswa dan tidak jarang 

permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak 

menimbulkan masalah baru yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan 

remaja. Salah satu permasalahan yang kerap kali muncul di kalangan siswa 

terutama pada masa remaja adalah kecenderungan shyness. Bimbingan dan 

konseling berperan penting untuk memfasilitasi siswa agar mampu mencapai 

perkembangannya secara optimal. Bentuk bimbingan yang dapat diberikan untuk 

memperoleh adalah bimbingan pribadi sosial, karena bimbingan pribadi sosial 

merupakan upaya untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah yang bersifat 

pribadi sebagai akibat dari ketidakmampuan siswa dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sperti munculnya perasaan malu (shyness) pada siswa. Dengan 

diberikannya layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial siswa dapat 
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mengurangi kecenderungan shyness dengan pelatihan komunikasi interpersonal. 

(Nugroho, 2017). 

Penggunaan smartphone dapat menyebabkan unsocial condition, yaitu 

seorang remaja tidak ingin bermain bersama teman maupun lingkungan 

sekitarnya. Sesuai dengan Penelitian Bian & Leung (2014) mengungkap bahwa 

semakin tinggi tingkat kesepian dan perasaan malu (shyness) maka semakin tinggi 

kecenderungan seseorang akan ketagihan pada penggunaan ponsel pintar, 

termasuk pada penggunaan aplikasi media sosial. Dalam hal ini terlihat bahwa 

shyness dan loneliness berpengaruh terhadap kecenderungan problematic 

smartphone use. Selanjutnya mendukung dari penelitian tersebut (Aljohara, 2018) 

juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara shyness dan loneliness 

dengan smartphone addiction karena semakin tinggi tingkat syness dan loneliness 

maka semakin tinggi pula munculnya kecendrungan problematic Smartphone use 

Berdasarkan hasil observasi awal, wawancara dengan guru BK serta 

berdasarkan penyebaran skala awal di beberapa sekolah di kota semarang, 

ditemukan bahwa sebagian besar siswa SMA menggunakan smartphone pada saat 

proses belajar mengajar, seperti bermain game, membuka jejaring sosial seperti 

instagram, dan facebook. Tidak hanya itu saja beberapa siswa juga ditemukan 

mengalami kesulitan bersosialisasi dengan teman, memiliki perasaan tidak 

berharga, dan merasa tidak diterima oleh lingkungan sosial dimana ia berada 

sehingga menimbulkan perasaan kesepian, yang mana gejala-gejala tersebut 

merupakan dampak dari problematic smartphone use. Selanjutnya ditemukan juga 

bahwa siswa yang keseringan menggunakan smartphone kurang mampu 
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berkomunikasi dengan baik terutama dengan orang baru seperti kelihatan 

gemetaran, berkeringat, muncul perasaan malu jika salah berbicara dengan orang 

lain bahkan cenderung terbata-bata saat berbicara. Berikut diagram hasil 

penyebaran skala saat observasi awal di beberapa sekolah di kota semarang : 

 

Gambar 1.1 Diagram Pie Hasil Observasi awal di beberapa SMA Negeri di 

Kota Semarang 

 
Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual. 

Sebagai makhluk sosial, manusia harus melakukan interaksi dengan sesamanya 

dan lingkungan disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan sebagai 

makhluk individu, antara manusia yang satu dengan yang lain pastilah sedikit 

banyak terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut beragam, mulai dari perbedaan 

fisik, kepribadian, tingkah laku, watak dan sebagainya. Dalam melihat suatu objek 

yang sama sekalipun, individu memiliki penilaiannya masing-masing. Hal ini 

sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan 

persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan 

penyesuaian ditentukan oleh persepsinya. 

Menurut Darly Bem (1997) menyatakan bahwa seseorang mencoba 

memahami sikap dan karakteristik dirinya sendiri dengan jalan melihat pada 

perilaku dirinya dan situasi yang ada pada saat itu. Orang dapat melihat dirinya 

Memiliki 
masalah  

sosial 
rendah… 

Memiliki 
masalah 

sosial 
tinggi… 
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sebagaimana ia melihat orang lain, dan juga memperhatikan penyebab-penyebab 

dari perilakunya. Persepsi diri seseorang dapat bergerak di dalam kesatuan dari 

positif ke negatif, hal ini berkaitan langsung dengan respon lingkungan sosial 

individu, terutama orang-orang penting terdekatnya, terhadap diri individu. 

Artinya persepsi orang tua atau orang-orang terdekat dalam memandang diri 

seseorang. Jika seorang individu memperoleh perlakuan yang positif, maka ia 

akan mengembangkan persepsi diri yang positif pula. Menurut Malgalit (2010) 

menyatakan bahwa individu yang yang mengalami loneliness dan shyness 

cenderung memiliki persepsi diri yang rendah. Remaja yang memiliki persepsi 

diri negatif cenderung lebih banyak mengalami masalah internalisasi, perasaaan 

kesepian dan kecemasan sosial. 

Hasil penelitian Peplau & Perlman (2014) terhadap siswa SMA di 

nurwegia juga menyatakan bahwa meningkatnya rasa kesepian dan rasa malu 

terhadap penggunaan smartphone di indikasi karena adanya mediasi dari persepsi 

diri yang negatif pada remaja. Selanjutnya hasil studi kasus yang dilakukan oleh 

Kasin & Steven (2014) menunjukkan subjek penelitian yang mengalami masalah 

interpersonal seperti merasa kesepian dan malu untuk berinteraksi dengan orang 

lain mempersepsikan diri bahwa bermain dengan smartphone dapat meningkatkan 

happines. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Albarashdi et,al 2016) 

menemukan bahwa remaja yang memiliki tingkat persepsi diri negatif yang tinggi 

juga menjadikan smartphone sebagai pelarian diri dari segala hal yang membuat 

mereka tidak nyaman dan tertekan. 
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Selanjutnya menurut penelitian Morahan (2003) menyatakan seseorang 

yang memiliki persepsi negatif mengenai keterampilan sosial dan komunikasi 

akan lebih cenderung menggunakan smartphone secara berlebihan karena mereka 

menggunakan smartphone untuk menghindari interaksi sosial secara langsung. 

Munculnya anggapan bahwa fitur-fitur dalam smartphone lebih menarik dari pada 

bersosialisasi dengan orang lain menyebabkan remaja lebih sering mengunakan 

smartphone nya sehingga remaja cenderung mengabaikan kondisi sosial 

disekitarnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Davidoff, 

2013) loneliness dan shyness memiliki hubungan yang positif dengan persepsi diri 

untuk menggunakan smartphone sehingga remaja cenderung menarik diri dari 

lingkungan sosialnya. 

Seiring perkembangan zaman, di era globalisasi saat ini, masalah yang 

dialami remaja semakin baragam. Pada usia remaja, siswa mengalami banyak 

konflik, baik yang menyangkut masalah pribadi maupun sosial, oleh karena itu 

usia remaja dituntut agar mampu menyesuaikan diri. Bahkan secara ekstrem 

menyebutkan bahwa usia remaja adalah usia bermasalah (Hurlock, 2011). Oleh 

karena itu dibutuhkan satu treatment yang dapat membantu siswa (remaja) untuk 

dapat melakukan penyesuaian diri melewati masa remaja secara optimal. Upaya 

pencegahan dan antisipasi sedini mungkin (preventive education) perlu dilakukan. 

Melalui cara yang preventif tersebut diharapkan siswa mampu memilih tindakan 

dan sikap yang tepat dan mendukung pencapaian perkembangan psikologis kearah 

yang ideal dan positif. Lebih lanjut Myrick (2011) menjelaskan bahwa pendekatan 

bimbingan dan konseling harus lebih berorientasi kepada pengembangan siswa, 
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yang merupakan usaha untuk mengidentifikasi keahlian dan pengalaman yang 

perlu dimiliki siswa agar berhasil di sekolah. 

Sebagai suatu proses yang bersifat kontinyu dan berkesinambungan, 

perkembangan siswa tentu tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Banyaknya 

masalah yang muncul pada remaja terkait dengan masalah-masalah sosial seperti 

kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, munculnya perasan 

kesepian dan perasaan malu (shyness) jika berinterkasi dengan guru atau teman, 

serta merasa terisolir dari orang-orang disekitar, layanan bimbingan konseling 

khsusunya bidang pribadi-sosial sangat diperlukan disekolah, terutama di sekolah 

menengah atas (SMA). 

Hal terpenting bagi konselor sekolah menengah atas (SMA) adalah 

menyikapi transisi para siswa dari anak-anak menuju remaja sehingga sering 

terjadi masalah-masalah baik intrapersonal maupun interpersonal (Gibson & 

Mitchell, 2011). Selanjutnya Menurut Cobia & Henderson (2007) menyatakan 

bahwa tujuan konseling pribadi-sosial di SMA yaitu adalah untuk membantu 

siswa dalam mengembangkan pengembangan diri seperti meningkatkan 

kemampuan untuk merespon tekanan dari lingkungan, meningkatan kemampuan 

menerima perbedaan pendapat dari orang lain, memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah baik internal maupun masalah eksternal, serta memiliki 

kemampuan untuk membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi, secara umum 

diketahui bahwa tujuan dari layanan bimbingan pribadi-sosial adalah untuk 

membantu siswa mengembangkan penerimaan diri dan orang lain, meningkatkan 

keterampilan pribadi dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab terhadap 
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keputusan yaang mereka pilih, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan 

orang lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menguji teori 

atau hipotesis terhadap variabel yang dapat menyebabkan terjadinya 

kecendrungan problematic smartphone use yaitu tentang “Hubungan antara 

loneliness dan shyness dengan kecendrungan problematic smartphone use melalui 

persepsi diri sebagai mediator”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

1.2.1 Siswa cenderung menyalahgunakan smartphone saat berada di sekolah 

seperti bermain game, membuka jejaring sosial saat pelajaran  dikelas, 

serta menggunakan smartphone pada saat ujian. 

1.2.2 Penggunaan smartphone yang berlebihan pada siswa adalah sebagai 

coping dari masalah-masalah yang dihadapi baik masalah intrapersonal 

maupun interpersonal 

1.2.3 Penggunaan smartphone menyebabkan unsocial condition pada siswa 

sehingga menjadi kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena 

aplikasi smartphone yang memiliki fitur-fitur lebih menyenangkan. 

1.2.4 Siswa yang memiliki tingkat kesepian (loneliness) tinggi dapat 

memunculkan kecendrungan problematic smartphone use. 

1.2.5 Siswa yang memiliki tingkat perasan malu (shyness) tinggi dapat 

memunculkan kecendrungan problematic smartphone use. 

1.2.6 Siswa yang memiliki tingkat persepsi diri negatif yang tinggi menjadikan 

 

smartphone sebagai pelarian diri dari segala hal yang membuat mereka 
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tidak nyaman dan tertekan seperti perasaan kesepian (loneliness) dan rasa 

malu (shyness). 

1.3 Cakupan Masalah 

 

Pembahasan masalah ini mencakup tentang loneliness pada remaja SMA. 

Loneliness yang dimaksudkan adalah adanya rasa kesepian yang dialami remaja 

SMA akibat dari kurang dimilikinya hubungan sosial dengan orang lain yang 

bermakna. Shyness dimaksudkan adalah munculnya perasaa malu pada remaja 

SMA jika berkomunikasi dengan orang baru atau berada lingkungan baru. 

Selanjutnya kecendrungan problematic smartphone use di maksudkan adalah 

prilaku penggunaan smartphone bermasalah yang dialami siswa SMA. Dan 

persepsi diri yang merupakan tanggapan (penilaian) remaja terhadap diri sendiri 

maupun orang lain. 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagaimana hubungan antara Loneliness dengan Persepsi Diri pada siswa? 

 

1.4.2 Bagaimana hubungan Shyness dengan Persepsi Diri pada siswa? 

 

1.4.3 Bagaimana hubungan antara Loneliness dengan kecenderungaan 

 

Problematic Smartphone Use pada siswa? 

 

1.4.4 Bagaimana hubungan antara Shyness dengan kecenderungan Problematic 

Smartphone Use pada siswa? 

1.4.5 Bagaimana hubungan Loneliness melalui Persepsi Diri dengan 

kecenderungan Problematic Smartphone Use pada siswa? 
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1.4.6 Bagaimana hubungan Shyness melalui Persepsi Diri dengan 

kecenderungan Problematic Smartphone Use pada siswa? 

1.4.7 Bagaimana hubungan antara Persepsi Diri dengan Kecenderungan 

Problematic Smartphone Use pada siswa? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan 

di atas, tujuan terperinci adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Menganalisis hubungan antara Loneliness dengan Persepsi Diri pada siswa 

 

1.5.2 Menganalisis hubungan Shyness dengan Persepsi Diri pada siswa 

 

1.5.3 Menganalisis hubungan antara Loneliness dengan kecenderungaan 

 

Problematic Smartphone Use pada siswa 

 

1.5.4 Menganalisis hubungana ntara Shyness dengan kecenderungan 

 

Problematic Smartphone Use pada siswa 

 

1.5.5 Menganalisis hubungan Loneliness melalui Persepsi Diri dengan 

kecenderungan Problematic Smartphone Use pada siswa 

1.5.6 Menganalisis hubungan Shyness melalui Persepsi Diri dengan 

kecendrungan Problematic Smartphone Use pada siswa 

1.5.7 Menganalisis hubungan antara Persepsi Diri dengan Kecenderungan 

Problematic Smartphone Use pada siswa. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

1.6.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

pembaca terkait dengan hubungan antara Loneliness dan Shyness dengan 
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kecendrungan problematic smartphone use melalui persepsi diri sebagai 

mediator. 

1.6.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk digunakan pada 

siswa-siswa yang memiliki tingkat loneliness dan shyness tinggi 

mengalami kecenderungan problematic smartphone use serta memiliki 

persepsi diri negatif yang tinggi. 

1.6.1.3 Memberikan sumbangan pemikiran kepada siswa agar mengetahui 

mengetahui lebih dini dampak negatif penggunaan smartphone yang 

berlebihan dengan bantuan skala loneliness, shyness, Smartphone Addict, 

dan Persepsi Diri. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 

1.6.2.1 Bagi guru BK 

 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan masukan 

agar bisa lebih dini dalam mendeteksi permasalahan-permasalahan sosial 

akibat penggunaan smartphone yang berlebihan. Serta instrumen dalam 

penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan asessmen, sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar pemberian layanan bimbingan konseling 

untuk membantu siswa mengembangkan aspek pribadi-sosial khususnya 

yang berkaitan dengan loneliness, shyness, dengan kecenderungan 

problematic smartphone use dan persepsi diri. 

1.6.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

 

Dapat dijadikan bahan dalam mengembangkan penelitian yang lebih luas 

mengenai kecenderungan problematic smartphone use, baik dari subjek 
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dan objek penelitian, metode penelitian, maupun variabel-variabel yang 

digunakan di dalam penelitian yang berkaitan dengan problematic 

smartphone use pada siswa SMA. 
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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Hakekat kajian pustaka yakni untuk mengungkapkan, menegaskan, 

menyanggah, mengisi kekosongan dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu 

sehingga menghasilkan kebaharuan penelitian. Kajian penelitian yang relevan 

merupakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dikaji 

keterkaitannya dengan penelitian yang sedang dilangsungkan. Penelitian yang 

relevan digunakan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan berfokus pada variabel Loneliness, Shyness, 

kecendrungan Problematic Smartphone Use, dan Persepsi Diri. Berikut terdapat 

beberapa hasil penelitian yang menurut kajian peneliti mempunyai keterkaitan 

peneliti dengan penelitian ini yaitu : 

Menurut hasil penelitian (Tao et,al 2010) penggunaan smartphone 

dikalangan remaja dan menunjukkan bahwa 60 persen remaja mengalami 

kecenderungan problematic smartphone use dan sebanyak 65 persen lebih 

memilih menggunakan smartphone mereka saat sedang bersama keluarga, 

sahabat, dan teman-teman. Jadi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa remaja 

merupakan pengguna Smartphone terbanyak dan memiliki angka tertinggi pada 

kecendrungan problematic smartphone use. Selain itu, terlihat juga bahwa remaja 

lebih memilih menggunakan Smartphone nya meskipun pada saat berkumpul 



37 

37 

 

 

 

 

 

 

 

dengan keluarga dan sahabat, sehingga tak jarang, remaja sering mengalami 

permasalahan dalam hubungan sosial dengan orang lain. 

Hasil penelitian Chen (2006) juga membuktikan bahwa penggunaan 

smartphone pada pelajar menyebabkan kesulitan untuk memperhatikan dan 

mengerjakan tugas ketika berada di dalam kelas karena cenderung tidak dapat 

memisahkan fungsi smartphone sebagai alat bermain atau belajar. Dalam 

penelitian tersebut terlihat bahwa siswa lebih memfokuskan pada smartphonenya 

dibandingkan dengan pelajaran yang diberikan guru dikelas, melalui fitur-fitur 

yang menyenangkan siswa lebih tertarik untuk menggunakan smartphone 

meskipun dalam proses belajar mengajar dikelas. Temuan tersebut sejalan dengan 

penelitian McCoy (2013) menunjukkan pelajar yang melakukan multitask dengan 

peralatan digital (smartphone, laptop, tablet) di dalam ruang kelas, menunjukkan 

adanya hambatan dalam memperhatikan pelajaran. 

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitan Dewanti, Widada & Triyono 

(2016) menemukan bahwa terdapat hubungan antara keterampilan sosial dengan 

penggunaan smartphone pada siswa, temuan tersebut dibuktikan dengan 

menunjukkan korelasi sebesar R = 0,769 p = 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa 

semakin tinggi penggunaan smartphone pada remaja maka semakin rendah 

keterampilan sosial yang dimiliki siswa. Sejalan dengan penelitian tersebut 

Harfiyanto, et al (2015) menemukan bahwa interkasi sosial siswa pengguna 

smartphone yaitu malas untuk bertemu dengan siswa lain jika tidak ada  

keperluan, karena hanya cukup disampaikan melalui smartphone karena dianggap 

praktis dan lebih efisien. Siswa juga cenderung menjadi tidak fokus jika sedang 
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bersama melakukan pembicaraan dengan temantemannya dikarenakan lebih sibuk 

dan fokus terhadap smartphonenya. 

Menurut Mumun (2008) jika dikaitannya dengan hubungan sosial 

memang gadget kurang   memiliki suatu sumbangan yang baik terhadap 

pengembangan kecerdasan sosial siswa. Karena kecerdasan sosial harus dibangun 

dari adanya keterampilan sosial, dan keterampilan sosial berkembang atau didapat 

dari seringnya siswa berinteraksi secara langsung atau tatap muka sedangkan 

ketika menggunakan gadget unsur-unsur ketika berinteraksi secara langsung akan 

berkurang sehingga akan berakhir pada munculnya perasaan kesepian pada siswa. 

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut Mulawarman & Nurfitri (2017), 

menyatakan bahwa individu memiliki prilaku narsistik pada sosial media 

cenderung mengalami kesedihan, kesepian dan rasa sakit. 

Telah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang shyness dan 

loneliness dengan responden yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 

Salah satunya menurut hasil penelitian Bas (2010) terhadap siswa yang berasal 

dari negera yang berbeda yaitu Amerika dan Turki, menemukan bahwa variabel 

loneliness dan shyness diprediksi memiliki hubungan yang positif walaupun 

berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini berarti baik individu 

yang berasal dari beda budaya, keyakinan, nilai dan norma memiliki perasaan 

loneliness dan shyness pula. 

Penelitian dari Kusumasari dan Hidayati (2015) juga menyatakan bahwa 

ada hubungan positif yang signifikan antara rasa malu dengan presentasi diri 

remaja di media sosial, yang berarti bahwa semakin tinggi rasa malu maka 
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semakin tinggi tingkat presentasi diri remaja di media sosial. Untuk menghindari 

rasa malu bertemu dengan orang baru maka remaja memilih untuk 

mempresentasikan dirinya di media sosial untuk menemukan teman-teman baru. 

Ketika jarang berinteraksi dengan orang lain maka individu akan merasakan 

kondisi yang disebut sebagai emotional loneliness menurut Bernard (2000) 

berkaitan dengan emosi negatif yang muncul akibat tidak adanya keintiman pada 

sebuah hubungan. Selanjutnya hasil penelitian Tan et al (2013) terhadap siswa di 

turki dengan mengambil sampel sebanyak 527 siswa ditemukan bahwa 

meningkatnya rasa kesepian pada siswa terjadi akibat penggunaan smartphone 

yang berlebihan dalam kehiduan sehari-hari. Siswa cenderung menggunakan 

smartphone dimanapun berada bahkan pada saat bersama-sama dengan sahabat 

sehingga mengurangi pola interaksi langsung yang menyebabkan individu gagal 

dalam memiliki hubungan sosial yang baik dan berujung pada meningkatnya 

perasaan kesepian pada siswa. Sesuai dengan hasil penelitian Palupi, et al (2018) 

menemukan bahwa remaja yang memiliki tingkat penggunaan smartphone yang 

tinggi maka tinggi pula kecemasan sosial pada remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian (Hidayati, 2017) juga menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kesepian dengan adiksi 

Smartphone pada siswa. Semakin tinggi kesepian maka semakin tinggi adiksi 

Smartphone yang dialami oleh siswa. Penelitian (Carducci & Zimbardo, 1995) 

juga menunjukkan bahwa media yang dimediasi oleh Smartphone memberi orang 

yang pemalu merasa sempurna untuk merasakan kontrol atas proses komunikasi. 

Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa penggunaan Smartphone yang 
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berlebihan berkorelasi secara signifikan dengan rasa malu (Caplan, 2002).  

Namun, (Wei & Lo, 2006) menemukan bahwa rasa malu dikaitkan secara negatif 

terhadap motivasi untuk menggunakan smartphone. Penelitian Bian & Leung 

(2014) juga mengungkap bahwa semakin tinggi tingkat kesepian dan perasaan 

malu (shyness) maka semakin tinggi kecenderungan seseorang akan ketagihan 

pada penggunaan ponsel pintar, termasuk pada penggunaan aplikasi media sosial. 

Dalam hal ini terlihat bahwa syness dan loneliness berpengaruh terhadap 

kecenderungan problematic smartphone use. 

Berdasarkan penelitian Wang et al (2017) menunjukkan bahwa remaja 

cenderung merasakan kecemasan terhadap ketiadaan smartphone sangat 

dipengaruhi persepsi diri. Sejalan dengan penelitian tersebut (Elhai, 2017) 

menyatakan bahwa kecemasan muncul karena pengaruh lingkungan yang kadang- 

kadang mengancam sehingga muncul kecemasan, persepsi yaitu tentang perasaan 

yang tidak menyenangkan sehingga muncul kecemasan. 

Selanjutnya didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Davidoff, 

2013) loneliness dan shyness memiliki hubungan yang positif dengan persepsi diri 

untuk menggunakan smartphone sehingga remaja cenderung menarik diri dari 

lingkungan sosialnya. Selanjutnya di dukung oleh penelitian Peplau & Perlman 

(2014) terhadap siswa SMA di nurwegia menyatakan bahwa meningkatnya rasa 

kesepian dan rasa malu terhadap penggunaan smartphone di indikasi karena 

adanya persepsi diri yang negatif pada remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, 

remaja merupakan masa keemasan menuju dewasa sehingga remaja lebih tertarik 
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dengan sesuatu yang mampu membuat dirinya senang tanpa memperdulikan 

orang-orang dilingkungan sosialnya, seperti penggunaan Smartphone yang 

memiliki fitur-fitur menyenangkan sehingga intensitas penggunannya lebih sering 

dan mengakibatkan problematic atau addiction. Remaja memiliki angka tertinggi 

dalam kecendrungan problematic smarphone, sehingga memunculkan masalah- 

masalah sosial seperti meningkatnya rasa kesepian (loneliness) dan perasaan 

malu(shyness) pada remaja. 

Dalam penelitian-penelitian tersebut juga dinyatakan semakin tinggi 

tingkat kesepian (loneliness) dan perasaan malu(shyness) maka semakin tinggi 

pula kecendrungan seseorang akan ketagihan pada penggunaan smartphone, 

termasuk pada penggunaan aplikasi media sosial. Hal ini yang mengindikasi 

remaja menggunakan martphone adalah karena memiliki persepsi diri negatif 

sehingga penggunaan smartphone yang berlebihan cenderung dijadikan sebagai 

strategi coping dari masalah-masalah yang dihadapi seperti rasa kesepian 

(loneliness) dan rasa malu (shyness). 

2.2 Kerangka Teoritis 

 

2.2.1 Loneliness (Kesepian) 

 

2.2.1.1 Pengertian Loneliness (Kesepian) 

 

Loneliness merupakan salah satu masalah terkait hubungan sosial yang 

kurang harmonis. Menurut Russell (1996) loneliness daat terlihat dari segi tingkah 

laku dan fikirannya, kemudian adanya keinginan individu pada kehidupan sosial 

dan kehidupan dilingkungannya, serta adanya depression, yang merupakan salah 

satu gangguan perasaan yang ditandai dengan perasaan sedih, murung, tidak 
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bersemangat, merasa tidak berharga, berpusat pada kegagalan. Selanjutnya 

loneliness diartikan oleh Peplau & Perlman (2014) sebagai perasaan dirugikan dan 

tidak terpuaskan yang dihasilkan dari kesenjangan antara hubungan sosial yang 

diinginkan dan hubungan sosial yang dimiliki. (Santrock, 2014) juga mengatakan 

bahwa kesepian adalah ketika merasa bahwa tidak seorang pun memahami dengan 

baik, merasa terisolasi, dan tidak memiliki seorang pun untuk dijadikan pelarian, 

saat dibutuhkan atau saat stress. 

Sejalan dengan pengertian loneliness diatas, menurut (Weiss, 2003), 

loneliness merupakan reaksi dari ketiadaan hubungan yang bermakana dengan 

orang lain sehingga individu merasa dirinya gagal dalam bersosialisasi dengan 

orang lain yang berujung pada penarikan diri. Loneliness terjadi ketika adanya 

ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan seseorang dan kenyataan dari 

kehidupan interpersonalnya, sehingga seseorang menjadi sendiri dan kesepian 

(Barlow & Durand, 2012). 

Menurut Cherry (2013) kesepian merupakan sebuah perasaan yang umum 

terjadi pada seseorang dan berbeda perasaan kesepian yang dirasakan oleh anak- 

anak dengan orang dewasa. Kesepian pada anak-anak terjadi ketika individu gagal 

memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan orang lain, jika kesian ada 

orang dewasa yaitu terjadi ketika ditinggal oleh pasangan yang dikasihinya. 

Kesepian adalah pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan dimana kualitas 

dan kuantitas hubungan sosial seseorang mengalami penurunan secara signifikan 

(Peplau & Perlman, 2014). Penelitian (Nelson, et, al 2008), tentang loneliness 

pada remaja menemukan bahwa nilai budaya merupakan faktor yang 
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mempengaruhi kesepian pada remaja dan usia yang paling banyak mengalami 

kesepian yaitu yang berusia 15-18 tahun. Lebih jauh dikatakan bahwa secara teori, 

individu yang menganut nilai budaya kolektivistik akan lebih mempunyai 

kedekatan emosional dengan keluarganya, lebih setia dan loyal kepada 

kelompoknya dan lebih bisa memunculkan harmonisasi hubungan dengan orang 

lain ketika berinteraksi sosial. 

Menurut (Sullivan dalam Feist, 2017), kesepian (loneliness) merupakan 

pengalaman sangat tidak menyenangkan yang dialami ketika seseorang gagal 

untuk membangun hubungan dekat dengan orang lain. Selanjutnya Hawkley & 

Cacioppo (2010) berpendapat bahwa ada kesepian terjadi ketika seseorang 

menyadari dirinya adalah orang yang terisolasi dari lingkungan dimana individu 

merasakan sedih yang berkepanjangan, merasa hampa, dan merasa gagal dalam 

membentuk hubungan yang harmonis dengan orang lain. Penelitian yang 

dilakukan oleh Bednard (2000) menjelaskan lebih jauh bahwa orang yang 

kesepian biasanya mempunyai sedikit teman, hanya menjalin sedikit  

persahabatan, melihat bahwa dirinya berbeda dari orang-orang di sekelilingnya, 

merasa terisolasi dari lingkungan, dan selalu merasa tidak ada satu orang pun  

yang mengerti dirinya. Kondisi-kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena 

diawali oleh adanya perasaan tidak nyaman ketika individu berada dilingkungan 

atau situasi baru, sehingga individu tidak mampu untuk ikut bersosialisasi dengan 

lingkungan tersebut akibatnya individu lama-kelamaan akan cenderung menarik 

diri dengan lingkungannya yang berujung pada sedikitnya teman yang dimiliki. 
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Banyaknya kasus kesepian adalah karena pemikiran terhadap tidak adanya 

hubungan dekat. Menurut Hawkey & Cacioppo (2010), kesepian (loneliness) 

merupakan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang dihasilkan dari 

tingkat memadai atau rendahnya kualitas hubungan sosial. Ini adalah pengalaman 

yang umum di seluruh rentang kehidupan dengan sebanyak 80 persen anak-anak 

dan remaja dan 40 persen orang yang berusia di atas 65 tahun melaporkan merasa 

kesepian. Anak-anak pada dasarnya belum mempunyai banyak pengalaman untuk 

berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial sehingga merupakan sebuah hal 

biasa dibandingkan dengan orang dewasa atau remaja. Bednar (2000) menyatakan 

bahwa kesepian adalah suatu keadaan mental dan emosional yang terutama 

dicirikan dengan adanya perasaan-perasaan terasing dan kurangnya hubungan 

yang bermakna dengan orang lain. 

Penelitian ini mengambil definisi teori yang diungkapkan oleh Russel, et 

al (1996) Kesepian adalah perasaan subjektif individu dikarenakan tidak adanya 

keeratan hubungan. Kondisi tersebut dapat berupa keadaan sementara yang 

disebabkan oleh perubahan yang kronis dalam kehidupan sosial individu. 

Kesepian emosional disebabkan karena kegagalan menjalin kelekatan dalam 

hubungan dan kegagalan untuk berintegrasi secara sosial. 

Berdasarkan beberapa definisi variabel di atas, maka dapat ditemukan 

kesimpulan bahwa, kesepian (loneliness) merupakan sebuah keadaan yang 

menyedihkan di mana seseorang merasa terisolasi dan jauh dari hubungan sosial 

secara langsung maupun komunikasi dengan orang di sekitar. 
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2.2.1.2 Aspek-aspek Loneliness 

 

Kesepian (Loneliness) adalah suatu keadaan mental dan emosional yang 

terutama dicirikan dengan adanya perasaan-perasaan terasing dan kurangnya 

hubungan yang bermakna dengan orang lain. Menurut Russel, et al (1996), 

loneliness memiliki tiga aspek yaitu : 

a. Personality 

 

Kepribadian (Personality) merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesepian remaja. Individu yang mudh merasakan kesepian adalah 

individu yang kurang menyukai sosialisasi dengan orang lain, lebih suka 

menyendiri serta lebih sedikit memulai percakapan dengan orang lain hal ini 

termasuk kedalam keperibadian yang disebut introvert. Menurut Jung (dalam 

Feist, 2010) kepribadian introvert merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

individu mengalami kesepian (loneliness) karena kepribadian introvert merupakan 

kepribadian individu yang memilih sendiri dan cenderung memiliki sedikit  

teman. Individu yang merasa kesepian cenderung memiliki sensitifitas  yang 

tinggi seperti mudah murung, sedih yang berkepanjangan, merasa hampa dan 

merasa orang lain tidak mengerti dengan dirinya. 

b. Social Desirability 

 

Social Desirability (kepatuhan sosial) adalah kebutuhan individu untuk 

berintegrasi dan diterima oleh lingkungan sosial di mana individu tersebut berada 

serta adanya keinginan individu terhadap lingkungannya agar diterima baik oleh 

orang lain dan mendapatkan pengakuan. Kepatuhan sosial juga merupakan 

kecenderungan individu untuk merespon dengan cara-cara yang lebih diinginkan 



46 
 

 

 

 

 

 

 

secara sosial dalam situasi tertentu. Respon yang diinginkan oleh individu tersebut 

akan dirasakan dan dipercaya bahwa ia diterima oleh orang lain dilingkungan 

sosialnya. 

c. Depression 

 

Depression merupakan suatu bentuk tekanan dalam diri individu yang 

mengakibatkan munculnya perasaan tidak berdaya, merasa hampa, dan kehilangan 

harapan, yang disertai perasaan sedih, merasa lemah, tidak bersemangat, merasa 

tidak berharga, merasa tidak ada yang memperdulikannya dan merasa diri gagal 

dalam memiliki teman. Individu yang merasa kesepian diidentikkan dengan 

perasaan terasing meskipun banyak orang yang ia kenal tetapi tidak memiliki 

hubungan dekat sehingga muncul perasaan tidak mendapatkan kasih sayang, tidak 

ada yang perduli, merasa tidak ada yang mengerti perasaannya, dan sering merasa 

diacuhkan. Bednard (2000) juga mengemukakan bahwa aspek-aspek loneliness 

adalah sebagai berikut : 

1. Isolasi, Suatu keadaan dimana seseorang merasa terasing dari orang-orang 

dilingkungannya sehingga cenderung menarik diri. Isolasi terjadi ketika 

individu memiliki keinginan untuk meningkatkan keterlibatan dengan orang 

lain tetapi tidak mampu untuk membuat kontak dengan orang lain karena 

adanya perasaan rendah diri dan merasa diri lemah. 

2. Penolakan, Penolakan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak diterima, 

oleh orang lain dilingkungannya atau suatu tindakan menarik diri baik 

keinginan maupun perhatian terhadap lingkungan sosialnya secara langsung 

akibat adanya pengabaian dari orang lain. Individu yang kesepian akan 
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merasa dirinya ditolak dan ditinggalkan walaupun berada ditengah-tengah 

keramaian. 

3. Keterasingan, terjadi ketika individu berada ditengah-tengah orang yang 

dikenal tetapi tidak memiliki hubungan yang dekat sehingga merasakan 

kesendirian. 

4. Merasa disalah mengerti, suatu keadaan dimana seseorang merasa seakan- 

akan dirinya disalahkan dan tidak berguna di hadapan orang lain. Individu 

yang selalu merasa disalah mengerti dapat menimbulkan rasa rendah diri, 

sedih, hilangnya rasa percaya diri dan merasa tidak mampu untuk melakukan 

hal apapun. 

5. Merasa tidak dicintai, suatu keadaan dimana seseorang tidak mendapatkan 

kasih sayang, tidak dihargai, diacuhkan dari orang-orang dilingkungannya. 

6. Gelisah, suatu keadaan dimana seseorang merasa resah, tidak nyaman dan 

tentram didalam hati atau merasa selalu khawatir, tidak senang, dan perasaan 

galau dilanda kecemasan. 

7. Bosan, Suatu perasaan seseorang yang merasa jenuh tidak menyenangkan 

tidak menarik, merasa lemah, orang-orang yang pembosan biasanya orang- 

orang yang tidak pernah menikmati keadaan-keadaan yang ada. 

8. Tidak mempunyai sahabat, Tidak ada seseorang yang berada disampingnya, 

tidak ada hubungan, tidak dapat berbagi.Orang yang paling tidak berharga 

adalah orang yang tidak mempunyai sahabat. 
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Berdasarkan aspek-aspek loneliness yang telah dikemukakan diatas terlihat 

bahwa individu yang mengalami loneliness (kesepian) cenderung merasa tidak 

berharga, tidak bersemangat, merasa terasing dari orang-orang sekitar, gelisah, 

serta merasa tidak dicintai. Dalam hal ini, aspek-aspek diatas yang selanjutnya 

akan digunakan peneliti untuk mengukur tingkat loneliness pada siswa melalui 

skala R-UCLA Loneliness scale yang dikembangkan (Russel, et al 1996). 

2.2.1.3 Jenis-jenis Loneliness 

 

Tidak semua kondisi kesepian mempunyai tipe yang sama. Tipe kesepian 

cenderung dipengaruhi oleh penyebab mengapa seorang individu merasa 

kesepian. Menurut Weiss (Santrock, 2014) terdapat dua tipe kesepian, yaitu : 

a.  Isolasi emosional (emotional isolation) adalah suatu bentuk loneliness yang 

muncul ketika seseorang tidak memiliki ikatan hubungan yang intim orang 

dewasa yang lajang, bercerai, dan ditinggal mati oleh pasangannya sering 

mengalami loneliness jenis ini. 

b. Isolasi sosial (social isolation) adalah suatu bentuk loneliness yang muncul 

ketika seseorang tidak memiliki keterlibatan yang terintegrasi dalam dirinya, 

tidak ikut berpartisipasi dalam kelompok atau komunitas yang melibatkan 

adanya kebersamaan, minat yang sama, aktivitas yang terorganisasi, peran- 

peran yang berarti suatu bentuk loneliness yang dapat membuat seseorang 

merasa diasingkan, bosan, dan cemas. 

Kesepian dan kesendirian adalah salah satu hal yang mungkin pernah 

dialami oleh sebagian besar orang, perasaan ini memang menjadi salah satu 

bentuk respon emosi yang tidak mengenakkan dan merupakan sebuah keadaan 
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yang kompleks. Orang yang merasakan kesendirian atau loneliness ini biasanya 

akan lebih sering merasa gelisah, takut, dan susah untuk bergaul dengan dunia  

luar seperti orang-orang normal. Menurut Young (dalam Wei & Lo, 2006) 

loneliness dapat dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan durasi loneliness yang 

dialaminya, yaitu: 

a. Transient loneliness yakni perasaan loneliness yang singkat dan muncul 

sesekali, yang banyak dialami individu ketika kehidupan sosialnya sudah 

cukup layak. Transient loneliness menghabiskan waktu yang pendek  dan 

fase, seperti ketika mendengarkan sebuah lagu atau ekspresi yang 

mengingatkan pada seseorang yang dicintai yang telah pergi jauh. 

b. Transitional loneliness yakni ketika individu yang sebelumnya sudah merasa 

puas dengan kehidupan sosialnya menjadi loneliness setelah mengalami 

gangguan dalam jaringan sosialnya tersebut (misalnya meninggalnya orang 

yang dicintai, bercerai atau pindah ke tempat baru). 

c. Chronic loneliness adalah kondisi ketika individu merasa tidak dapat 

memiliki kepuasan dalam jaringan sosial yang dimilikinya setelah jangka 

waktu tertentu. Chronic loneliness menghabiskan waktu yang panjang dan 

tidak dapat dihubungkan dengan stressor yang spesifik. Orang yang 

mengalami chronic loneliness bisa saja berada dalam kontak sosial namun 

tidak memperoleh tingkat intimasi dalam interaksi tersebut dengan  orang 

lain. Sebaliknya, individu yang memiliki kemampuan sosial tinggi, yaitu 

meliputi mampu bersahabat, kemampuan komunikasi, kesesuaian perilaku 
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nonverbal dan respon terhadap orang lain, memiliki sistem dukungan sosial 

yang lebih baik dan tingkat kesepian yang rendah. 

Bentuk kesepian yang dialami individu memiliki durasi yang berbeda- 

beda. Ada individu yang mengalami perasaan kesepian yang muncul sesekali, 

namun ada pula yang menghabiskan waktu panjang karena sudah tidak memiliki 

ikatan hubungan yang intim seperti orang dewasa yang lajang, bercerai, dan 

ditinggal mati oleh pasangannya. Jadi, bentuk kesepian yang dialami individu 

memiliki durasi jangka pendek maupun jangka panjang. 

2.2.1.4 Penyebab Loneliness 

 

Loneliness terjadi karena gagalnya seseorang dalam membina hubungan 

baik dengan orang lain sehingga terjadi ketidakpuasan dalam hubungan tersebut. 

Menurut (Brehm et, al 2002) terdapat empat hal yang dapat menyebabkan 

seseorang mengalami loneliness, yaitu : 

a. Ketidakadekuatan dalam hubungan yang dimiliki seseorang 

 

Hubungan seseorang yang tidak adekuat akan menyebabkan seseorang tidak 

puas akan hubungan yang dimiliki. Ada banyak alasan seseorang merasa 

tidak puas dengan hubungan yang tidak adekuat. 

b. Terjadi perubahan terhadap apa yang diinginkan seseorang dari suatu 

hubungan 

Loneliness juga dapat muncul karena terjadi perubahan terhadap apa yang 

diinginkan seseorang dari suatu hubungan. Pada saat tertentu hubungan sosial 

yang dimiliki seseorang cukup memuaskan. Sehingga orang tersebut tidak 

mengalami loneliness. Tetapi di saat lain hubungan tersebut tidak lagi 
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memuaskan karena orang itu telah merubah apa yang diinginkannya dari 

hubungan tersebut. 

c. Self-esteem 

 

Loneliness berhubungan dengan self-esteem yang rendah. Orang yang 

memiliki self-esteem yang rendah cenderung merasa tidak nyaman pada 

situasi yang beresiko secara sosial (misalnya berbicara didepan umum dan 

berada di kerumunan orang yang tidak dikenal). Dalam keadaan seperti ini 

orang tersebut akan menghindari kontak-kontak sosial tertentu secara terus 

menerus akibatnya akan mengalami loneliness. 

d. Perilaku interpersonal 

 

Perilaku interpersonal akan menentukan keberhasilan individu dalam 

membangun hubungan yang diharapkan. Dibandingkan dengan orang yang 

tidak mengalami loneliness, orang yang mengalami loneliness akan menilai 

orang lain secara negatif, tidak begitu menyukai orang lain, tidak 

mempercayai orang lain, menginterpretasikan tindakan dan intensi. 

(kecenderungan untuk berperilaku) orang lain secara negatif, dan cenderung 

memegang sikap-sikap yang bermusuhan. 

e. Atribusi Penyebab 

 

Atribusi penyebab dibagi atas komponen internal-eksternal dan stabil-tidak 

stabil. Penjelasannya adalah sebagai berikut : 
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Tabel. 2.2.1.4 Atribusi Penyebab Loneliness 

 
Penyebab   

Kestabilan Internal Eksternal 

Stabil Saya kesepian karena saya 

tidak dicintai. 
Saya tidak akan pernah 

dicintai. 

Orang-orang disini tidak 

Menarik. Tidak satupun dari 

mereka yang mau berbagi. 
Saya rasa saya akan pindah. 

Tidak Stabil Saya kesepian saat ini, tapi 

tidak akan lama. Saya akan 

menghentikannya dengan 
  pergi dan bertemu orang baru        

Semester pertama memang 

selalu buruk, saya yakin 

segalanya akan menjadi baik di 

waktu yang akan datang.  

 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa individu yang mempersepsi loneliness 

secara internal dan stabil menganggap dirinya adalah penyebab loneliness 

sehingga individu lebih sulit untuk keluar dari perasaan loneliness tersebut. 

Sedangkan, individu yang mempersepsi loneliness secara eksternal dan tidak 

stabil berharap sesuatu dapat merubah keadaan menjadi lebih baik sehingga 

memungkinkann untuk keluar dari perasaan loneliness tersebut. 

2.2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Loneliness 

 

Banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami kesepian, salah satu 

penyebabnya adalah kondisi di mana harus tinggal jauh dari keluarga. Baron & 

Bryne (2015) dalam bukunya mengatakan bahwa kondisi dimana seseorang yang 

harus bekerja jauh dari rumah dan terpisah dari keluarga dan teman-temannya bisa 

menjadi penyebab kesepian yang mereka alami. Menurut (Brehm, 2002), Faktor- 

faktor yang mempengaruhi loneliness diantaranya : 

a. Usia 

 

Orang yang berusia tua memiliki stereotipe tertentu di dalam masyarakat. 

Banyak orang yang menganggap semakin tua seseorang semakin merasa 

loneliness. Tetapi banyak penelitian yang telah membuktikan stereotipe ini 
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keliru. Berdasarkan penelitian (Ostrov & Offer, 2014) ditemukan bahwa 

orang yang paling merasakan loneliness justru berasal dari orang-orang yang 

berusia remaja dan dewasa awal. Fenomena ini kemudian diteliti lagi oleh 

(Paplau & Perlman, 2014) dan menemukan hasil yang sama bahwa loneliness 

lebih tinggi di antara remaja dan dewasa muda dan lebih rendah di antara 

orang-orang yang lebih tua. Orang-orang yang lebih muda menghadapi 

banyak transisi sosial yang besar, seperti meninggalkan rumah untuk pertama 

kali, merantau, memasuki dunia kuliah, atau memasuki dunia kerja full time 

untuk pertama kalinya, yang mana semuanya ini dapat menyebabkan 

loneliness. 

b. Status Perkawinan 

 

Secara umum, orang yang tidak menikah lebih merasa loneliness bila 

dibandingkan dengan orang yang menikah. Perbedaan ini diperhitungkan 

dengan membandingkan antara orang yang menikah dengan orang yang 

bercerai. Ketika kelompok orang yang menikah dan kelompok orang yang 

belum menikah dibandingkan, kedua kelompok ini menunjukkan level 

loneliness yang sama. Berdasarkan penelitian ini Brehm menyimpulkan 

bahwa loneliness lebih merupakan reaksi terhadap kehilangan hubungan 

perkawinan (marital relationship) daripada ketidakhadiran dari pasangan 

suami/istri pada diri seseorang. 

c. Gender 

 

Studi   mengenai   loneliness   menunjukkan   bahwa   tidak   ada   perbedaan 

 

loneliness antara laki-laki dan perempuan. laki-laki lebih sulit menyatakan 
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loneliness secara tegas bila dibandingkan dengan perempuan. Hal ini 

disebabkan oleh stereotipe peran gender yang berlaku dalam masyarakat. 

Berdasarkan stereotipe peran gender, pengekspresian emosi kurang sesuai 

bagi laki-laki bila dibandingkan dengan perempuan. 

d. Status Sosial Ekonomi 

 

Fakta bahwa individu dengan tingkat penghasilan rendah cenderung 

mengalami loneliness lebih tinggi daripada individu dengan tingkat 

penghasilan tinggi 

e. Karakteristik Latar Belakang yang Lain 

 

Karakteristik latar belakang seseorang yang kuat sebagai prediktor loneliness. 

Individu dengan orang tua yang bercerai akan lebih loneliness bila 

dibandingkan dengan individu dengan orang tua yang tidak bercerai. Semakin 

muda usia seseorang ketika orangtuanya bercerai semakin tinggi tingkat 

loneliness yang akan dialami orang tersebut ketika dewasa. 

2.2.1.6 Perasaan Individu ketika mengalami Loneliness 

 

Loneliness adalah pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan dimana 

kualitas dan kuantitas hubungan sosial seseorang mengalami penurunan secara 

signifikan. Loneliness menyebabkan seseorang yang mengalaminya merasa 

kosong, merasa sendiri dan tidak diinginkan walaupun sebenarnya orang tersebut 

tidak sedang sendiri dan berada pada kondisi lingkungan yang ramai. Berdasarkan 

survei mengenai loneliness yang dilakukan oleh (Putnam, 2000) diuraikan bahwa 

terdapat empat jenis perasaan yang dialami oleh orang yang loneliness, yaitu : 
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a. Desperation 

 

Merupakan perasaan keputusasaan, kehilangan harapan, serta perasaan 

yang sangat menyedihkan sehingga seseorang mampu melakukan tindakan nekat. 

Beberapa perasaan yang spesifik dari desperation adalah: (1) Putus asa, yaitu 

memiliki harapan sedikit dan siap melakukan sesuatu tanpa memperdulikan 

bahaya pada diri sendiri maupun orang lain, (2) Tidak berdaya, yaitu 

membutuhkan bantuan orang lain tanpa kekuatan mengontrol sesuatu atau tidak 

dapat melakukan sesuatu, (3) Takut, yaitu ditakutkan atau dikejutkan oleh 

seseorang atau sesuatu, sesuatu yang buruk akan terjadi, (4) Tidak punya harapan, 

yaitu tidak mempunyai pengalaman, tidak menunjukkan harapan, (5) Merasa 

ditinggalkan, yaitu ditinggalkan/dibuang seseorang, serta (6) Mudah mendapat 

kecaman atau kritik, yaitu mudah dilukai baik secara fisik maupun emosional. 

b. Impatient Boredon 

 

Impatient Boredom yaitu rasa bosan yang tidak tertahankan, jenuh, tidak 

suka menunggu lama, dan tidak sabar. Beberapa indikator Impatient Boredom 

seperti (1) Tidak sabar, yaitu menunjukkan perasaan kurang sabar, sanagt 

menginginkan sesuatu, (2) Bosan, yaitu merasa jemu, (3) Ingin berada di tempat 

lain, yaitu seseorang yang merasa dirinya berada di tempat yang berbeda dari 

tempat individu tersebut berada saat ini, (4) Kesulitan, yaitu khawatir atau cemas 

dalam menghadapi suatu keadaan, (5) Sering marah, yaitu filled with anger, serta 

(6) Tidak dapat berkonsentrasi, yaitu tidak mempunyai keahlian, kekuatan, atau 

pengetahuan dalam memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu. 
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c. Self-Deprecation 

 

Self-Deprecation yaitu suatu perasaan ketika seseorang tidak mampu 

menyelesaikan masalahnya, mulai menyalahkan serta mengutuk diri sendiri. 

Indikator Self-Deprecation diantaranya (1) Tidak atraktif, yaitu suatu perasaan 

ketika seseorang tidak senang atau tidak tertarik terhadap suatu hal, (2) Terpuruk, 

yaitu sedih yang mendalam, lebih rendah dari sebelumnya, (3) Bodoh, yaitu 

menunjukkan kurangnya intelegensi yang dimiliki, (4) Malu, yaitu menunjukkan 

perasaan malu atau keadaan yang sangat memalukan terhadap sesuatu yang telah 

dilakukan, serta (5) Merasa tidak aman, yaitu kurangnya kenyamanan, tidak aman. 

d. Depression 

 

Depression, merupakan tahapan emosi yang ditandai dengan kesedihan 

yang mendalam, perasaan bersalah, menarik diri dari orang lain, serta kurang 

tidur. Indikator Depression yaitu, (1) sedih, yaitu tidak bahagia atau menyebabkan 

penderitaan, (2) depresi, yaitu murung, muram, sedih, (3) hampa, yaitu tidak 

mengandung apa-apa atau tidak ada sama sekali, tidak memiliki nilai atau arti, (4) 

terisolasi, yaitu jauh dari orang lain, (5) menyesali diri, yaitu perasaan kasihan 

atau simpati pada diri sendiri, (6) melankolis, yaitu perasaan sedih yang 

mendalam dan dalam waktu yang lama, (7) mengasingkan diri, yaitu menjauhkan 

diri sehingga menyebabkan seseorang menjadi tidak bersahabat, serta (8) berharap 

memiliki seseorang yang spesial, yaitu individu mengharapkan memiliki 

seseorang yang dekat dengan individu dengan lebih intim. 
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2.2.1.7 Loneliness dan Implikasinya terhadap Bimbingan dan Konseling 

 

Loneliness merupakan suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang 

bersifat subjektif sebagai akibat dari kurangnya interaksi sosial yang dialami 

individu baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas individu yang 

kesepian memiliki hubungan sosial yang dangkal dan kurang memuaskan 

dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Secara kuantitas individu yang 

kesepian tidak memiliki teman atau hanya memiliki sedikit teman. Menurut 

Wiseman et, al (2015), menyatakan bahwa individu yang mengalami loneliness 

perlu mendapatkan pelayanan konseling. Dalam hal ini fokus konseling 

berorientasi pada bidang pribadi-sosial. Sehingga, bimbingan dan konseling 

berperan penting untuk memfasilitasi siswa agar mampu mencapai 

perkembangannya secara optimal. Perkembangan yang harus dicapai siswa 

disekolah yaitu perkembangan diri. Menurut Mcwhirter (1990), menyatakan 

bahwa tiga persepektif intervensi dalam konseling sangat efektif dalam membantu 

individu yang mengalami perasaan kesepian (loneliness) yaitu cognitive- 

behavioral therapy, social skills training, dan the development of social support 

networks (pengembangan dukungan sosial). 

2.2.2 Shyness ( Perasaan Malu) 

 

2.2.2.1 Pengertian Shyness (Perasaan Malu) 

 

Berdasarkan hasil penelitian Dingman & Bloom (2012) menyatakan 

shyness merupakan suatu corak kepribadian yang dimiliki oleh 40 persen dari 

seluruh anak-anak dan remaja. Shyness biasanya meningkat selama usia remaja 

awal karena adanya peningkatan self-awareness, minat terhadap perkembangan 
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seksual, dan keinginan untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial. 

Shyness atau rasa malu menurut Carducci & Golant (2009) adalah adanya 

ketidaknyamanan dan hambatan perilaku yang terjadi jika terdapat kehadiran 

orang lain di dekatnya. Bentuk shyness dapat ditunjukkan dengan diam, perasaan 

malu, muka menjadi merah, gagap, dan cemas. Namun perilaku shyness juga 

dapat diobservasi langsung dengan ciri-cirinya yaitu menjadi lebih pendiam dan 

menghindari orang-orang maupun lingkungan sekitar yang memberikan stimulus. 

Menurut Cheek & Buss (1980) shyness merupakan reaksi seseorang ketika 

bersama dengan orang yang tidak dikenalnya seperti munculnya perasaan tidak 

nyaman, menghindari menatap mata lawan bicara, mengeluarkan keringat dingin, 

dan berbicara dengan nada sangat pelan jika berkounikasi dengan orang lain. 

Orang pemalu sangat menginginkan orang lain untuk memperhatikan dan 

menerima mereka, namun mereka tampaknya tidak memiliki kemampuan pikiran, 

perasaan, dan sikap yang mampu membantu mereka menghadapi interaksi sosial. 

Rasa malu didefinisikan juga sebagai kecenderungan untuk merasa tegang, 

khawatir atau canggung selama interaksi sosial dan cenderung menarik diri dari 

lingkungan sosial. Penarikan sosial merupakan istilah umum yang digunakan 

untuk menggambarkan individu yang menarik diri dari situasi sosial. Individu 

pemalu cenderung kurang self-efficacy dalam situasi sosial dan kesulitan dalam 

percakapan dengan orang lain (Crozier, 2010). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa shyness 

merupakan kondisi kegelisahan, kecemasan, perasaan canggung dan tidak nyaman 

yang dirasakan individu saat berada di situasi baru atau didekat orang lain yang 



59 
 

 

 

 

 

 

 

tidak dikenal. Individu yang mengalami shyness akan merasa lebih nyaman ketika 

individu tersebut sendirian, mudah mengalami kepanikan, dan selalu khawatir 

akan shyness mereka terhadap orang lain karena menganggapnya sebagai sesuatu 

yang memalukan. 

2.2.2.2 Aspek-aspek Shyness 

 

Perilaku malu secara konseptual adalah sindroma yang terdiri dari sindroma 

pikiran, afektif, komponen perilaku yang ditandai oleh adanya kecemasan sosial 

dan behavior inhibition sebagi hasil dari evaluasi diri. Menurut Cheek & Buss 

(1980) individu yang pemalu memiliki gejala (shyness) yang dikategorikan ke 

dalam tiga aspek yaitu : 

a. Somatic-emotional, berupa gejala fisiologis (wajah merah, gemetaran) dan 

gejala emosi (cemas). 

b. Behavioral, berupa kesulitan berbicara, bersikap pasif, gaze aversion, 

menghindari kontak mata serta menarik diri dan menghindar dari kontak 

sosial 

c. Cognitive, berupa perhatian berlebih terhadap diri sendiri dan antisipasi 

terhadap penolakan. 

Tiga aspek tersebut diatas merupakan kriteria atau indikator yang akan 

diukur Cheek & Buss (1980) untuk mengukur seberapa tinggi tingkat rasa malu 

seseorang. Selanjutnya berdasarkan penelitian Papsdorf & Alden (1998) gejala 

yang dimiliki individu shyness yaitu berupa gejala cognitive yang berupa 

antisipasi terhadap penolakan dari orang lain secara logika juga menjadikan orang 

yang malu cenderung menghindari kontak sosial. Selain itu, perhatian yang 
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berlebihan terhadap diri sendiri menjadikan orang malu kurang mengalokasikan 

perhatiannya kepada lawan bicara dan tidak merasakan interaksi sosial yang 

bermakna. Hal ini beresiko mengganggu kualitas interaksi sosial. Begitu juga 

gejala behavioral seperti diam, kesulitan berbicara, menghindari kontak mata, dan 

menghindar dari kontak sosial, secara umum bisa mengurangi kuantitas dan 

kualitas interaksi sosial orang yang pemalu. 

2.2.2.3 Faktor Penyebab Shyness (Perasaan Malu) 

 

Shyness terjadi karena adanya ketidaknyamanan dan hambatan perilaku 

yang terjadi jika terdapat kehadiran orang lain didekatnya. Menurut Mccoy 

(2013), Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya rasa malu (shyness) adalah : 

a. Novelty 

 

Ketika berada di sutu tempat atau hal yang baru, maka individu akan 

sangat berhati-hati dalam bertingkah laku. Hampir seluruh individu pernah 

merasakan berada di lingkungan yang baru dikenal. Bagi individu yang memiliki 

kesulitan berinteraksi dengan orang lain maka akan merasa minder, cenderung 

menghindar, dan berhati-hati dalam lingkungan sosial tersebut. Berbeda dengan 

orang-orang yang mudah bersosialisasi dengan orang baru maka ia akan merasa 

senang jika memiliki sahabat-sahabat baru atau saudara baru yang akan 

melengkapi hidup mereka. 

2. Formality 

 

Dalam situasi yang formal, biasanya individu dituntut untuk dapat 

mengikuti peraturan dan kondisi yang ada. Tempat-tempat formal tersebut 
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misalnya pada saat upacara adat, syukuran, urusan bisnis, pernikahan, dan lain- 

lain. 

3. Social Attention 

 

Social attention terjadi ketika individu menjadi pusat perhatian orang- 

orang yang berada di lingkungannya maka individu tersebut akan merasa tidak 

nyaman sehingga muncul perasaan malu yang berlebihan pada individu tersebut. 

Selanjutnya ketika tidak ada satu orangpun yang mau memperhatikannya. 

Individu yang tidak mendapatkan perhatian sedikitpun maka ia akan merasa malu 

karena keberadaannya diangga tidak berarti. 

4. Breaches of Privacy 

 

Perasaan malu terjadi ketika privasi individu diketahui orang lain. Masing- 

masing individu memiliki hal-hal pribadi yang hanya ia sendiri mengetahuinya, 

ketika sesuetu tersbeut diketahui orang lain maka akan berdamak ada diri individu 

tersebut seperti menarik diri dari lingkungan, cenderung menghidari orang lain, 

dan menutup diri dari lingungan. Menurut Crducci & Zimbardo (1995) 

menyatakan emosi merupakan salah satu komponen (shyness). Setiap individu 

memiliki rasa malu dan masalah yang berbeda-beda, ada banyak hal yang tidak 

dapat dikatakan dalam situasi dan tidak dapat diungkapkan dengan bebas pada 

orang lain, karena khawatir menimbulkan anggapan yang berbeda-beda pada 

orang lain terhadap dirinya. 

2.2.2.3 Dampak Shyness (Rasa Malu) 

 

Individu pemalu akan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan ada 

dirinya sehingga cenderung kesulitan jika berkomunikasi dengan orang lain. 
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Menurut Mangunhardjana (2005) menyatakan bahwa individu pemalu cenderung 

menghindari kontak mata jika berhadapan dengan lawan bicara, kurang aktif 

dalam suatu pembicaraan, memilih untuk melakukan berbagai hal sendiri tanpa 

meminta bantuan orang lain terutama orang yang tidak dikenalnya, sering 

mengeluarkan keringat dingin, gemetaran, jantung berdetak kencang, pipi 

memerah jika tampil muka umum. 

Menurut (Nelson et, al 2008), kecemasan sosial sering terjadi pada 

individu pemalu yang memungkinkan munculnya penghambatan, sikap diam, dan 

penarikan terhadap lingkungan. Individu pemalu mengalami tingkat kecemasan 

tinggi, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini malu 

(Shyness) menyebabkan terhambatnya proses pencapaian hubungan interpersonal 

yang sehat. Tingkat ini bervariasi dari kecanggungan sosial ringan sampai benar- 

benar menghambat seperti fobia sosial. Individu pemalu cenderung untuk fokus 

pada diri dan asyik dengan pikiran sendiri. Orang yang pemalu dilaporkan secara 

sadar menolak kesenangan, karena mereka percaya bahwa mereka menghilangkan 

diri dari matriks sosial. 

Menurut Crozier (2010), individu pemalu memiliki harga diri yang rendah 

sebagai hasil dari pengalaman sosial negatif mereka dengan individu lainnya. 

Individu pemalu akan merasa kurang percaya diri tentang keterampilan sosial dan 

memiliki sedikit teman. Selanjutnya reaksi emosional individu pemalu lebih 

negatif dan lebih intens daripada rekan-rekan yang tidak pemalu. Berdasarkan 

hasil penelitian (Civitci, 2010) menunjukkan bahwa individu pemalu memiliki 

pikiran negatif dan takut terhadap penilaian negatif oleh orang lain. Gaya atribusi 
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individu pemalu telah ditemukan tumpang tindih dengan orang-orang yang 

mengalami depresi. 

Kusumasari & Hidayati (2015) menemukan individu pemalu cenderung 

menggunakan tanggapan melindungi diri selama percakapan dibandingkan 

individu yang tidak pemalu. Malu ditemukan berkaitan dengan ketidaknyamanan 

dalam interaksi sosial yang dapat berkontribusi untuk komunikasi yang buruk 

dengan orang lain. Selain itu, Stein (2002) menyatakan individu pemalu lebih 

pasif jika berada dalam situasi sosial, dan cenderung menarik diri dari lingkungan 

serta keseulitan mengontrol perasaan cemasnya jika ingin bertemu dengan orang 

lain. 

2.2.2.4 Shyness dan Implikasinya terhadap Bimbingan dan Konseling 

 

Sebagai suatu proses yang bersifat kontinyu dan berkesinambungan, 

perkembangan siswa tentu tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Berbagai 

permasalahan seringkali dialami oleh siswa dan tidak jarang permasalahan 

tersebut memerlukan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak menimbulkan 

masalah baru yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan remaja. Salah 

satu permasalahan yang kerap kali muncul di kalangan siswa terutama pada masa 

remaja adalah kecenderungan shyness. Menurut (Bas, 2010) mengatakan bahwa 

rasa malu (Shyness) merupakan fenomena dan bentuk kecemasan sosial. 

Seseorang yang memiliki sifat pemalu (shyness) akan membawa pada tingkat 

kecemasan yang lebih tinggi,kecenderungan neurotik dan prestasi akademik yang 

lebih rendah, rendahnya harga diri, serta gangguan sosial emosional. 
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Bimbingan dan konseling berperan penting untuk memfasilitasi siswa agar 

mampu mencapai perkembangannya secara optimal. Perkembangan yang harus 

dicapai siswa disekolah yaitu perkembangan diri. Khususnya untuk memperoleh 

pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif dalam rangka 

menumbuhkan rasa percaya diri dengan pelatihan komunikasi interpersonal. Rasa 

percaya diri sangat penting bagi remaja. Menurut (Nugroho, 2017) bentuk 

bimbingan yang dapat diberikan adalah bimbingan pribadi sosial, karena 

bimbingan pribadi sosial merupakan upaya untuk membantu siswa dalam 

mengatasi masalah yang bersifat pribadi sebagai akibat dari ketidakmampuan 

siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti munculnya perasaan 

malu (shyness) pada siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian (D’Soza et al, 2006) salah satu cara untuk 

mengurangi shyness adalah dengan menggunakan model konseling kelompok 

melalui teknik modifikasi perilaku Cognitive Behavioral Modification (CBM). 

Selanjutnya menurut Wibowo (2005) konseling kelompok merupakan cara yang 

sesuai digunakan untuk menangani masalah-masalah antar pribadi dan membantu 

individu dalam mengembangkan kemampuan pribadi mereka. Lebih lanjut 

menurut Ahmad & Karunia (2017) menyatakan konselor sekolah dapat 

menggunakan teknik biblio edukasi untuk mengatasi siswa yang memiliki rasa 

malu yang tinggi yang dapat menyebabkan munculnya rasa rendah diri pada 

siswa. 
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2.2.3 Problematic Smartphone Use (Permasalahan pada penggunaan 

 

Smartphone) 

 

2.2.3.1 Pengertian Problematic Smartphone Use 

 

Saat ini smartphone merupakan kebutuhan bagi hampir seluruh lapisan 

masyarakat. Mulai dari anak sekolah dasar sampai orang dewasa. Penggunaannya 

sendiri bisa beragam, mulai dari akses situs jejaring sosial, mencari referensi tugas 

sekolah/kuliah, berbelanja, bahkan bermain game online. Penggunaan smartphone 

ini banyak didominasi di kalangan remaja. Remaja banyak menggunakan 

smartphone untuk mengakses media sosial seperti instagram, facebook, twiter, 

whatsapp dan lain-lain serta untuk bermain game online. Terlepas dari banyaknya 

manfaat yang diberikan smartphone, dapat menyebabkan kecanduan (addiction). 

Remaja yang kecanduan tampak dari kegiatannya setiap hari yang selalu 

mencari-cari kesempatan agar dapat menggunakan smartphonennya. Sehingga 

dalam aktivitas apapun yang dilakuakan, selalu meluangkan waktu agar dapat 

menggunakan smartphone maka tidak heran remaja sering menghabiskan 

waktunya untuk menggunakan smartphone. Intensitas waktu yang digunakan juga 

akan semakin bertambah agar dapat berpengaruh terhadap proses perubahan 

perasaan yang dimiliki (Park & Lee, 2014). Sebaliknya, individu biasanya akan 

merasa cemas atau bahkan bosan ketika pengunaan smartphone ditunda atau 

diberhentikan baik dalam waktu yang singat maupun lama. 

Menurut Kwon et al (2013), Problematic smartphone use merupakan suatu 

masalah penggunaan smartphone yang bisa dikaitkan dengan suatu perilaku 

kecanduan dan masalah penggunaan dari smartphone dapat diprediksi dari aspek- 
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aspek seperti extraversion, self-esteem, neuroticsm, jenis kelamin dan umur 

seseorang. Addiction atau kecanduan merupakan suatu hubungan emosional 

dengan suatu objek atau kejadian, dimana individu yang mengalaminya mencoba 

untuk menemukan kebutuhannnya terhadap intimasi. Addiction (pada tingkat yang 

paling dasar) adalah sebuah usaha untuk mengontrol dan memenuhi keinginan 

untuk mendapatkan kebahagiaan. Menurut Horvart (2004) dari Center for 

Cognitive Therapy, addiction adalah: 

An activity or substance we repeatedly crave to experience, and for which 

we are willing in necessary to pay a price (or negative consequence. 

Hovart (2004) juga menjelaskan kecanduan (addict) tidak terdapat pada 

zat saja, akan tetapi juga pada aktivitas tertentu yang dilakukan berulang-ulang 

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

merupakan perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi. Seseorang 

biasanya secara otomatis akan melakukan apa yang disukai pada kesempatan yang 

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

Orang yang mengalami kecanduan tidak mampu terlepas dari keadaan tersebut, 

orang itu kurang mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan 

tertentu yang disukai. Seseorang yang sudah kecanduan akan merasa terhukum 

apabila tidak memenuhi hasrat kebiasaannya. 

Griffiths (2000) mengungkapkan yang termasuk kedalam aspek-aspek 

kecanduan yaitu perilaku kompulsif, adanya ketergantungan, dan kurangnya 

kontrol. Seorang pecandu tidak dapat mengontrol diri sehingga mengabaikan 

kegiatan lainnya. Umumnya, pecandu asik sehingga lupa waktu, sekolah, 
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pekerjaan, lingkungan sekitarnya, dan kewajiban lain. Untuk berempati dengan 

baik seseorang harus bisa menempatkan dirinya pada keadaan orang lain, bukan 

hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Hal ini bisa diartikan apabila sesorang sudah 

mengalami kecanduan maka orang tersebut bisa lupa waktu hingga dirinya tidak 

memperdulikan lingkungan sekitar atau tidak menghargai perasaan orang lain. 

Menurut Samaha & Hawi (2016) Kecanduan smartphone belum muncul 

sebagai diagnosis dalam klasifikasi Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM) V. Konsep kecanduan yang terdapat dalam DSM V masih 

terkait dengan kecanduan zat psikotropika. Menurut DSM V konsep kecanduan 

memiliki 3 kriteria yaitu : 

a. Kriteria A: Periode penggunaan zat-zat psikotropika tersebut yang secara 

signifikan menyebabkan gangguan telah dialami selama tiga bulan dengan 

kriteria : 

1. Berulang kali mengalami kegagalan untuk menolak impuls untuk 

menggunakan obat-obatan dan zat adiktif 

2. Withdrawal 

 

3. Penggunaan zat psikotropika untuk jangka waktu lebih lama dari yang 

diinginkan 

4. Keinginan terus menerus dan / atau usaha yang gagal untuk berhenti atau 

mengurangi penggunaan zat psikotropika tersebut. 

5. Waktu yang berlebihan dihabiskan untuk menggunakan atau berhenti 

menggunakan zat psikotropika. 
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6. Melanjutkan penggunaan zat psikotropika yang berlebihan meskipun 

memiliki pengetahuan tentang masalah fisik atau psikologis yang terus 

berlanjut atau berulang akibat penggunaan berlebihan. 

b. Kriteria B : Kerusakan fungsional: dua (atau lebih) dari gejala berikut ini 

harus ada, yaitu: 

1. Penggunaan zat psikotropika yang berlebihan mengakibatkan masalah 

fisik atau psikologis yang terus berlanjut atau berulang 

2. Mengkonsumsi alkohol dalam situasi yang berbahaya secara fisik 

misalnya saat berkendara. 

3. Penggunaan obat-obatan atau zat psikotropika mengakibatkan gangguan 

hubungan sosial, prestasi sekolah, atau prestasi kerja 

4. Penggunaan obat-oabtan dan zat psikotropika yang berlebihan 

menyebabkan gangguan subyektif secara signifikan, atau memakan waktu 

lama. 

c. Kriteria C : Kecanduan obat-obatan dan zat psikotropika merupakan 

gangguan obsesif kompulsif dan gangguan bipolar I. 

Menurut Lance Dodes (2006) dalam bukunya yang berjudul “the heart of 

addiction” ada dua jenis kecanduan yaitu : 

a. Physical addiction, yaitu jenis kecanduan yang berhubungan dengan 

alkohol atau kokain. 

b. Nonphysical addiction, yaitu jenis kecanduan yang tidak melibatkan dua 

hal (alcohol dan kokain) seperti kecanduan smartphone, game, judi, 

komputer, dan internet. 
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Problematic smartphone use juga dikenal sebagai smartphone addiction atau 

compulsive smartphone use merupakan suatu masalah yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari di mana ditandai dengan perilaku yang tidak menyenangkan 

seperti cemas ketika ponsel dalam keadaan mati (baterai habis) atau jaringan 

berada di luar jangkauan (Campbell & Gardner, 2005). Istilah dalam problematic 

smartphone use (PSU), problematic cell phone use (PCPU) ataupun mobile phone 

abuse atau addiction digunakan untuk menggambarkan pola interaksi dengan 

ponsel yang memiliki karakteristik dengan perilaku kecanduan. 

Smartphone addiction sendiri didefinisikan sebagai suatu perilaku 

penggunaan smartphone secara berlebihan dimana perilaku tersebut akan 

membuat individu hanya terfokus pada smartphonenya saja dan 

mengesampingkan rutinitasnya sehari-hari. Menurut Bianchi & Phillips (2005), 

perilaku kecanduan menurut konsep terdahulu biasanya perilaku kecanduan 

identikan dengan obat-obatan atau alkohol dan banyak ilmuwan yang 

memperdebatkan konsep kecanduan yang menurut mereka pengertian kecanduan 

dapat dilebarkan lagi dan tidak terpatok dengan alkohol dan obat-obatan. 

Problematic smartphone use dicirikan dengan perilaku kecanduan teknologi yang 

biasanya dapat dilabelisasi dengan behavioral addiction. 

Perilaku dalam penggunaan teknologi secara berlebihan merupakan suatu 

masalah dan dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan suatu perilaku 

kecanduan, karena berkaitan dengan suatu masalah penggunaan teknologi yang 

berlebihan yang dapat menjadi acuan awal dalam perilaku kecanduan dan dapat 

menjadi masalah dalam perilaku contohnya seperti problematic mobile phone use. 
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Kecanduan juga diartikan dengan perilaku abnormal yang bergantung pada suatu 

objek atau aktivitas (Kwon et al, 2013). 

Problematic smartphone Use merupakan bentuk dari cyber disorder atau 

kecanduan cyber yang ditandai dengan perilaku seperti penggunaan ponsel yang 

terus menerus yang mengakibatkan kontraproduktif bagi kesehatan. Menurut 

(Kwon et al, 2013) kecanduan smartphone adalah gangguan psikologis muncul 

tanda-tanda gejala fisik dan psikologis. Orang yang ketagihan internet atau 

smartphone tidak melakukan aktifitas fisik yang banyak. Mereka biasanya 

mengabaikan kesehatan mereka, dan juga adanya tanda fisik yang negatif seperti 

sikap tubuh yang buruk, sakit punggung, sakit kepala migrain, kebersihan pribadi 

yang buruk, makanan yang tidak teratur dan adanya gangguan tidur yang dapat 

mempengaruhi fisik, kekebalan tubuh, pola sekresi hormon, jantung, dan 

gangguan pola pencernaan serta cenderung menghindar dari berinteraksi dengan 

orang lain dilingkungannya sehingga memunculkan masalah-masalah sosial. 

Problematic smartphone use telah di asosiasikan dengan perilaku yang 

termasuk dengan ketidakmampuan meregulasi satu penggunaan dari smartphone, 

hasil dari banyaknya kosekuensi negatif dikehidupan sehari-hari dan termasuk 

symptom yang terikat, misalnya munculnya masalah-masalah sosial, serta 

masalah-masalah afektif di kehidupan seseorang. Problematic smartphone use 

melibatkan dari berbagai macam variasi yang diketahui memperkuat suatu 

mekanisme dari perilaku kecanduan teknologi seperti Online Gaming Disorder 

(OGD) dan Internet Addiction (IA) (Bianchi & Philips, 2005). 

2.2.3.2 Aspek Problematic Smartphone Use atau Smartphone Addict 
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Problematic smartphone use atau Smartphone addiction adalah suatu 

bentuk keterikatan atau kecanduan terhadap smartphone yang memungkinkan 

menjadi 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) Smartphone addiction memiliki 5 aspek, 

yaitu : 

1. Daily-life disturbance 

 

Merupakan gangguan kehidupan sehari-hari mencakup hilangnya pekerjaan 

yang sudah direncanakan, mengalami kesulitan konsentrasi di dalam kelas 

atau saat bekerja, penglihatan menjadi buram, nyeri pada pergelangan tangan 

dan di belakang leher serta terjadinya gangguan tidur. 

2. Withdrawal 

 

Withdrawal terkait dengan rasa tidak sabar, gelisah dan tidak sanggup tanpa 

smartphone, selalu mengingat smartphone walaupun tidak menggunakannya, 

tidak\pernah berhenti menggunakan smartphone dan menjadi tersinggung 

apabila diganggu saat sedang menggunakan smartphone. 

3. Cyberspace-oriented relationship 

 

Cyberspace-oriented relationship mencakup pertanyaan mengenai seseorang 

yang merasa hubungan dengan teman yang dikenalnya melalui smartphone 

menjadi jauh lebih akrab daripada hubungan dengan teman di kehidupan 

nyata, mengalami perasaan kehilangan yang tidak terkendali ketika tidak 

menggunakan smartphone dan selalu memeriksa smartphone 

4. Overuse 
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Overuse mengacu pada penggunaan smartphone yang tidak terkontrol, lebih 

memilih mencari sesuatu lewat smartphone daripada meminta bantuan orang 

lain, selalu mempersiapkan alat pengisi daya smartphone, dan dorongan 

untuk kembali menggunakan smartphone setelah berhenti menggunakannya. 

5. Tolerance 

 

Tolerance yaitu selalu berusaha untuk mengontrol agar tidak menggunakan 

 

smartphone akan tetapi selalu gagal melakukannya. 

 

2.2.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Problematic Smartphone Use 

 

Faktor- faktor yang mempengaruhi problematic smartphone use atau mobile 

phone addict menurut penelitian Bian & Leung (2014), terbagi menjadi 4 

kelompok, yaitu: 

1. Faktor Internal 

 

Faktor internal lebih melibatkan karakteristik dari individu, contohnya  

seperti, tingkat sensation seeking yang tinggi (individu yang memiliki tingkat 

sensation seeking yang tinggi cenderung lebih mudah mengalami kebosanan 

dalam aktivitas sehari-harinya), self-esteem yang rendah, kepribadian 

ekstraversi yangtinggi, kontrol diri yang rendah, kebiasaan dalam 

menggunakan mobile phone yang tinggi, expectancy effect yang tinggi, dan 

kesenangan pribadi yang tinggi pada individu yang menyebabkan terjadi 

masalah dalam penggunaannya. 

2. Faktor Situasional 

 

Faktor situasional lebih mengarah kepada penggunaan smartphone sebagai 

sarana untuk membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika 
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menghadapi situasi yang tidak nyaman. Tingkat yang tinggi dalam stress 

dalam masalah pribadi ataupun akademik, kesedihan, kesepian, kecemasan, 

kejenuhan belajar, dan leisure boredom (tidak adanya kegiatan saat waktu 

luang) dapat menjadi penyebab masalah tersebut. 

3. Faktor Eksternal 

 

Faktor yang berasal dari luar individu, seperti halnya paparan media tentang 

 

smartphone dari segi fitur dan fasilitas serta lingkungan. 

 

4. Faktor Sosial 

 

Smartphone digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi dan menjaga kontak 

dengan orang lain. Faktor ini terdiri atas mandatory behavior dan connected 

presence yang tinggi. Mandatory behavior lebih mengarah pada perilaku 

yang harus dilakukan untuk memuaskan kebutuhan berinteraksi yang 

distimulasi atau didorong dari orang lain. Connected presence lebih 

didasarkan pada perilaku berinteraksi dengan orang lain yang berasal dari 

dalam diri. 

2.2.3.4 Smartphone addiction dan implikasinya terhadap Bimbingan dan 

Konseling 

Dampak penggunaan smartphone yang berlebih sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan individu terutama pelajar diantaranya yaitu dapat 

mengganggu konsentrasi belajar sehingga menyebabkan motivasi belajar rendah, 

cenderung menunda-nuda untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, serta dapat 

menyebabkan penggunanya anti-sosial. Dalam mengatasi prilaku kecanduan pada 

siswa menurut Hall et al (2005) menyatakan bahwa terkait dengan layanan 
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bimbingan dan konseling disekolah guru BK perlu mengantisipasi kondisi 

perubahan perilaku yang diakibakan oleh kemajuan teknologi dalam kehidupan 

siswa yang berlangsung sangat cepat dan terus menerus berevolusi. Oleh karena 

itu, upaya bantuan bagi siswa yang mengalami compulsive smartphone use 

menjadi penting. Konselor perlu merancang layanan bimbingan dan konseling 

yang tepat dan bersifat responsif. 

Peran Guru BK dalam membantu siswa mengatasi compulsive smartphone 

use di antaranya melalui layanan konseling, baik secara individual maupun 

kelompok. Selanjutnya menurut (Jannah & Nirwanna, 2015), menyatakan bahwa 

guru BK sangat berperan penting dalam mengatasi pilaku kecanduan pada siswa 

disekolah, sehingga perlu menjadi perhatian guru BK di sekolah dengan cara 

memberikan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan oleh siswa baik dalam 

bentuk format kegiatan klasikal, individual, dan kelompok. Dalam konteks 

pengurangan dampak kecanduan smartphone, pendidikan karakter pada siswa 

tidak cukup hanya dilakukan dengan pendidikan akademik di dalam kelas. Akan 

tetapi, memerlukan layanan psikoedukatif berupa layanan bimbingan dan 

konseling (Caldwell & Cunningham, 2010), strategi layanan bimbingan dan 

konseling yang dapat dilakukan dalam mengurangi efek kecanduan smartphone 

pada siswa adalah meliputi Strategi Layanan Dasar berupa (need assesment dan 

pengelolaan media informasi), Strategi Layanan Responsif, serta Strategi 

Dukungan Sistem. Selanjutnya menurut Hurr (2006) konselor sekolah dianjurkan 

untuk menggunakan intervensi multimodal karena mempertimbangkan faktor 

individu, sosial dan lingkungan, sehingga siswa yang memiliki kecenderungan 
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penggunaan smartphone bermasalah dapat dicegah sedini mungkin. Chou et al, 

(2005) menyatakan bahwa pemberian Motivational Enhancement Therapy (MET) 

dapat digunakan untuk siswa yang memiliki kecenderungan PSU dimana terdapat 

upaya kolaboratif dan non-konfrontasi oleh siswa yang memiliki  PSU  dan  

terapis untuk membuat rencana pencegahan. 

2.2.4 Persepsi Diri (Self-Perception) 

 

2.2.4.1 Pengertian Persepsi Diri (Self-Perception) 

 

Teori mengenai persepsi diri pertama kali dikemukakan oleh Daryl J. Bem 

(1967) yang menyatakan bahwa persepsi diri adalah suatu kemampuan yang 

dimiliki individu untuk mengenal, mengidentifikasi dan menyatakan sikap, emosi 

dan berbagai keadaan lain dalam dirinya sendiri. Persepsi diri dapat muncul dari 

pengamatan terhadap tingkah laku diri sendiri dan juga pengamatan terhadap 

orang lain atau lingkungan sekitarnya. Hal ini menegaskan bahwa orang 

mengembangkan sikap mereka dengan mengamati perilaku mereka sendiri dan 

menyimpulkan sikap apa penyebabnya. Teori ini, menyatakan bahwa sikap 

menentukan perilaku. Selain itu, teori tersebut menunjukkan bahwa orang 

cenderung bersikap tanpa mengakses kognisi internal dan keadaan emosi diri. 

Orang cenderung menafsirkan perilaku nyata mereka sendiri secara rasional 

dengan cara yang sama ketika mereka berusaha untuk menjelaskan perilaku orang 

lain. 

Menurut Bandura (dalam Feist, 2010) Persepsi diri didefinisikan sebagai 

penilaian individu terhadap kemampuan dirinya untuk mengatur dan 

melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kemampuan yang 
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diinginkan. Cheng (2016) menyatakan bahwa persepsi diri dapat mempengaruhi 

pilihan yang dibuat, upaya yang dilakukan, dan ketekunan yang dijalankan ketika 

dihadapkan dengan rintangan, stres, dan kecemasan. Secara khusus, peserta didik 

yang memiliki keyakinan persepsi diri yang tinggi akan menjadi gigih ketika 

dihadapkan dengan tantangan dan lebih berhasil dalam prestasi akademik. 

Demikian pula menurut Piers (1984) sebagai pengusung teori Bem (1997) 

menyebutkan bahwa “self” atau “diri” juga merupakan konstruksi kognitif dan 

sosial yang berkesinambungan. Persepsi diri persepsi tentang diri tidak langsung 

muncul ketika individu dilahirkan akan tetapi berkembang bertahap seiring 

munculnya kemampuan untuk memahami sesuatu. Selama periode awal 

kehidupan, konsep diri sepenuhnya didasari oleh persepsi diri sendiri. Akan tetapi, 

seiring dengan bertambahnya usia, pandangan mengenai diri sendiri ini mulai 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain. 

Perkembangan model pemikiran Piers (1984) dalam konteks persepsi diri 

kontemporer merupakan persepsi diri yang memiliki pendekatan multidimensi. 

Dalam konsep multidimensi digali pula persepsi diri terhadap tiap domain. 

Apakah satu domain itu penting dalam persepsinya atau tidak. Hal tersebut 

menuntun seseorang untuk memahami apa kompetensi yang telah melekat  

(aktual) dan apa yang penting bagi dirinya sebagai sebuah kompetensi yang ideal. 

Sehingga akan tampak seseorang memiliki keselarasan konsep diri atau tidak, 

yaitu keselarasan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan atau 

ketidakselarasan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan. Hal 

tersebut dikenal dengan istilah congruence atau incongruence yang artinya antara 
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self dan aktualitas berada pada keseiringan / ketidakseiringan garis atau selaras / 

tidak selaras. Istilah congruence atau incongruence juga dimunculkan oleh  

Rogers (dalam Olson et al, 2013). Pendapat lain menurut Sugiyo (2005), terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi kecermatan persepsi antar pribadi, yaitu faktor 

situasional dan faktor personal. Faktor situasional berhubungan dengan deskripsi 

verbal, petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk 

paralinguistik. Sedangkan faktor pribadi berhubungan dengan pengalaman, 

motivasi, kepribadian, intelegensi, kemampuan menarik kesimpulan, dan 

objektivitas. 

Berdasarkan pengertian persepsi diri diatas, dapat disimpulkan bahwa 

persepsi diri merupakan upaya untuk mengamati diri sendiri baik sifat, motivasi, 

perasaan dan emosi, atau lainnya untuk memperoleh gambaran atau informasi 

tentang lingkungannya. 

2.2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diri (self-perception) 

 

Persepsi diri terjadi ketika seseorang mencoba memahami sikap dan 

karakteristik dirinya sendiri dengan jalan melihat pada perilaku dirinya dan situasi 

yang ada pada saat itu. Orang dapat melihat dirinya sebagaimana ia melihat orang 

lain, dan juga memperhatikan penyebab-penyebab dari perilakunya. Menurut 

Rachmat (2008) terdapat dua faktor utama dalam menentukan persepsi, yaitu : 

1. Faktor Fungsional 

 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu dan hal 

lainnya yang termasuk dalam faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis 

atau bentuk stimulus tetapi juga oleh karakteristik individu yang memberikan 
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respon kepada stimulus tersebut. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi 

persepsi sering disebut sebagai suatu kerangka tujuan. Faktor-faktor fungsional 

tersebut adalah: 

1) Kebutuhan, yaitu kebutuhan sesaat dan kebutuhan pada diri seorang akan 

mempengaruhi atau menentukan persepsi. Kebutuhan yang berbeda akan 

menyebabkan perbedaan persepsi. 

2) Kesiapan mental, yaitu suasana mental seseorang mempengaruhi atau 

menentukan persepsi seseorang. Suasana emosi yaitu suasana emosi 

seseorang baik seseorang tersebut dalam keadaan sedih, bahagia, marah, kesal 

ataupun gelisah akan sangat mempengaruhi persepsinya terhadap suatu objek 

rangsangan. 

3) Latar belakang budaya yaitu latar belakang seseorang tersebut terhadap suatu 

rangsangan. 

2. Faktor Struktural 

 

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari stimulasi fisik dan efek- 

efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Rakhmat (2004) 

merumuskan dalil persepsinya yaitu: 

1) Bahwa medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. 

 

Manusia kemudian mengorganisasikan konsep tentang sebuah obyek yang 

diterimanya lalu menginterpretasikan konteks pertunjukannya. 

2) Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari sub struktur pada umumnya ditentukan 

pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan akan meberikan 

efek kontras atau asimiliar terhadap substruktur. 
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3) Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau 

menyerupai satu sama lain, cenderung sebagai bagian dari struktur yang 

sama. 

2.2.4.3 Persepsi Diri Positif dan Persepsi Diri Negatif 

 

Darly Bem (1997) menyatakan bahwa seseorang mencoba memahami 

sikap dan karakteristik dirinya sendiri dengan jalan melihat pada perilaku dirinya 

dan situasi yang ada pada saat itu. Orang dapat melihat dirinya sebagaimana ia 

melihat orang lain, dan juga memperhatikan penyebab-penyebab dari perilakunya. 

Persepsi diri seseorang dapat bergerak di dalam kesatuan dari positif ke negatif 

Hal ini berkaitan langsung dengan respon lingkungan sosial individu, terutama 

orang-orang penting terdekatnya, terhadap diri individu. Artinya persepsi orang 

tua atau orang-orang terdekat dalam memandang diri seseorang. Jika seorang 

individu memperoleh perlakuan yang positif, maka ia akan mengembangkan 

persepsi diri yang positif pula. Individu juga tidak akan ragu untuk dapat 

membuka diri dan menerima masukan dari luar sehingga konsep dirinya menjadi 

lebih dekat pada kenyataan (Bednar, 2000). 

Suatu persepsi diri yang positif sama dengan penghargaan diri dan 

penerimaan diri yang positif. Coopersmith (2002) mengemukakan karakteristik 

remaja dengan persepsi diri positif, yaitu bebas mengemukakan pendapat, 

cenderung memiliki motivasi tinggi untuk mencapai prestasi, mampu 

mengaktualisasikan potensinya, dan mampu menyeleraskan diri dengan 

lingkungannya. Sejalan dengan Brooks & Newcomb (2010) yang menyatakan 

bahwa individu yang memiliki persepsi diri positif ditandai dengan lima hal, yaitu 
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1. Yakin akan kemampuannya mengatasi masalah 

 

2. Merasa setara dengan orang lain 

 

3. Menerima pujian tanpa rasa malu 

 

4. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan 

perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh orang lain 

5. Serta mampu memperbaiki diri dengan mengungkapkan aspek-aspek 

kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha merubahnya. 

Selain persepsi diri positif terdapat juga persepsi diri negatif yang ditandai 

dengan adanya perasaan rendah diri pada individu. Menurut Harter (1988) 

mengemukakan beberapa karakteristik individu yang memiliki persepsi diri 

negatif, yaitu mempunyai perasaan tidak aman, kurang menerima dirinya sendiri, 

dan biasanya memiliki harga diri yang rendah. Fitts (1971) menyebutkan ciri-ciri 

individu yang mempunyai persepsi diri rendah adalah tidak menyukai dan 

menghormati diri sendiri, memiliki gambaran yang tidak pasti terhadap dirinya, 

sulit mendefinisikan diri sendiri dan mudah terpengaruh oleh bujukan dari luar, 

tidak memiliki pertahanan psikologis yang dapat membantu menjaga tingkat  

harga dirinya, mempunyai banyak persepsi diri yang saling berkonflik, merasa 

aneh dan asing terhadap diri sendiri sehingga sulit bergaul, mengalami kecemasan 

yang tinggi, serta sering mengalami pengalaman negatif dan tidak dapat 

mengambil manfaat dari pengalaman tersebut. Sedangkan menurut Wurm & 

Benyamini (2014) menyatakan bahwa individu yang persepsi diri negatif yaitu, 

memiliki konsep diri negatif meyakini dan memandang dirinya lemah, tidak dapat 

berbuat, tidak kompeten, gagal, tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan daya 
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tarik terhadap hidup. Individu akan cenderung bersikap pesimistis terhadap 

kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi diri negatif terjadi apabila 

seseorang tidak dapat melaksanakan perkembangannya dengan baik. sedangkan 

individu yang memiliki persepsi diri positif akan menyukai dirinya sendiri dan 

cukup mampu menghadapi dunia. Ia mampu mencapai prestasi tinggi dan 

menjalani kehidupan secara efektif, baik untuk keberadaan dirinya maupun orang- 

orang lain di sekitarnya. 

2.2.4.4 Aspek-aspek persepsi diri (self-perception) 

 

Pada hakekatnya persepsi merupakan suatu interelasi dari berbagai 

komponen, menurut (Piers, 1984), aspek-aspek untuk mengukur persepsi diri pada 

remaja meliputi : 

a. Anxiety, merupakan aspek kecemasan dan suasana hati individu. Aspek ini 

meliputi perasaan takut, sedih, cemas,dan rendah diri. 

b. Physical Appearance, merupakan penilaian atau penampilan fisik individu 

serta penilaian tentang atribut kepribadian tertentu seperti kemampuan untuk 

mengekspresikan ide. Aspek ini juga memanfaatkan sejauh mana seseorang 

merasa tampan, senang dengan penampilan, tubuh, wajah, rambut seseorang. 

c. Behavior, merupakan sejauhmana seseorang menyukai cara seseorang 

berperilaku, melakukan hal yang benar, bertindak dengan cara yang 

seharusnya dilakukan, dan menghindari masalah 

d. Popularity, merupakan kemampuan individu dalam fungsi sosialnya. Aspek 

ini mengacu pada kemampuan cara bersosialisasi. Seperti, memiliki 
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keterampilan untuk membuat orang lain menyukai dirinya, tahu apa yang 

harus dilakukan agar orang lain menerimanya, memahami apa yang 

diperlukan untuk menjadi populer 

e. Happiness, merupakan perasaan adanya kebahagiaan dan kepuasan dalam 

kehidupan. Aspek ini mengacu pada persepsi remaja bahwa mereka secara 

romantis menarik bagi mereka yang tertarik, berhubungan dengan lawan 

ejnis, dan merasa dirinya menarik dari orang lain. 

f. Intellectual status, Merupakan penilaian diri seseorang terkait dalam hal 

kemampuan intelektual dan akademis di sekolah/pekerjaan. Seperti 

kemampuan mengacu pada sejauh mana seseorang merasa bahwa ia memiliki 

keterampilan , siap untuk bekerja dengan baik dalam pekerjaan , dan merasa 

bahwa ia melakukannya dengan baik dalam pekerjaan yang di miliki. 

2.2.4.5 Proses Persepsi Diri (Self-Perception) 

 

Menurut Bem (1997) terdapat tiga komponen utama dalam proses 

persepsi, yaitu: 

a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, 

intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

b. Interpretasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai 

arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

pengalaman masa lalu, system nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, 

kecerdasan dan sebagainya. Dan interpretasi juga tergantung kepada 

kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang 
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diterimanya yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi 

sederhana. 

c. Interpretasi dari persepsi kemudian diterjemahkan kedalam bentuk tingkah 

laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, 

interpretasi dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. 

Sedangkan Menurut Toha (2003), proses terbentuknya persepsi didasari pada 

beberapa tahapan, yaitu : 

a. Stimulus atau Rangsangan, Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang 

dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. 

b. Registrasi, Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah 

mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh 

melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau 

melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua 

informasi yang terkirim kepadanya tersebut. 

c. Interpretasi, Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang 

sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang 

diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, 

motivasi, dan kepribadian seseorang. 

2.2.4.6 Persepsi diri dan Implikasinya terhadap Bimbingan dan Konseling 

 

Perkembangan diri remaja sangatlah tergantung dari perkembangan 

persepsi diri yang dimilikinya. Terutama pada masa remaja awal terdapat adanya 

dua fenomena yang menonjol dalam perkembangan konsep dirinya, yaitu; 

fenomena self centered artinya bahwa keyakinan remaja yang menganggap 
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bahwa dirinya menjadi pusat perhatian bagi orang lain sehingga remaja berprilaku 

menarik dan mendapatkan perhatian dari orang lain, dan fenomana personal fable 

yaitu remaja merasakan adanya keunikan pribadi yang dimiliki dan menganggap 

bahwa orang lain tidak pernah merasakan apa yang seperti dirinya alami saat ini 

(Desmita, 2007). Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan peran guru BK di 

sekolah sangat diperlukan. Untuk meningkatkan persepsi diri positif pada siswa 

guru BK perlu memberikan layanan bimbingan konseling baik secara individual, 

kelompok maupun klasikal (Robins & John, 1997). Sesuai dengan hal tersebut 

(Mukhtar & Budiamin, 2016) juga menjelaskan bahwa Bimbingan klasikal dapat 

membantu siswa dalam menyesuaikan diri, mengambil keputusan untuk hidupnya 

sendiri, mampu beradaptasi dalam kelompoknya, mampu meningkatkan harga 

diri, persepsi diri, dan mampu menerima support dan memberikan support pada 

temannya. 

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, persepsi diri positif memiliki 

peranan yang penting dalam menciptakan kondisi atau suatu proses yang 

mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat 

tercapai pula prestasi belajar yang baik. Dalam hal ini sudah tentu peran guru 

bimbingan konseling sangat penting, bagaimana guru bimbingan konseling 

melakukan usaha-usaha untuk dapat mengembangkan persepsi diri positif agar 

siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik (Neukrug, 1987). 

Layanan bimbingan dan konseling yang terdapat di sekolah memiliki 

peranan yang penting dalam pengembangan persepsi diri positif pada siswa. 

Sesuai dengan fungsi bimbingan dan konseling, yaitu pemahaman, pencegahan, 
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pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan. Di dalam bimbingan dan 

konseling juga terdapat empat bidang bimbingan dan tujuh layanan yang kesemua 

unsur dalam bimbingan dan konseling tersebut dapat memfasilitasi 

berkembangnya karakteristik pribadi siswa secara optimal, terutama dalam 

pengembangan dan peningkatan konsep diri yang positif pada siswa. Layanan 

bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang dianggap tepat 

untuk mengembangkan dan meningkatkan konsep diri positif pada siswa. 

Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada 

individu dalam situasi kelompok (Neukrug, 1984). 

2.3 Kerangka Berfikir 

 

Penelitian ini bermaksud mengkaji hubungan antara loneliness dan  

shyness dengan kecendrungan problematic smartphone use melalui persepsi diri 

sebagai mediator. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu menurut 

Bian & Leung (2014), menyatakan bahwa kehadiran smartphone menjadikan 

pengguna jarang bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Kemudahan 

bersosialisasi dalam menggunakan smartphone, justru membuat remaja menjadi 

anti-sosial. Penyebab munculnya adiksi menurut Young (2015), salah satunya 

adalah masalah sosial berupa masalah intrapersonal seperti harga diri rendah atau 

kemampuan komunikasi yang rendah, dan masalah interpersonal seperti kesepian. 

Berdasarkan hasil penelitian (Dikecgul et al, 2017) yang pernah meneliti tentang 

hubungan rasa kesepian dan penggunaan smartphone pada remaja menunjukkan 

bahwa 57,2 persen remaja mengalami kesepian dikarenakan penggunaan 

smartphone yang berlebihan. Selanjutnya penelitian (Demirci et al, 2014) juga 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara rasa kesepian pada 

remaja dan penggunaan smartphone. 

Menurut penelitian (Singh,et,al 2014) mengemukakan bahwa individu 

shyness memiliki ketakutan dan tidak nyaman untuk bertemu individu lain, 

individu shyness kurang mendapat dukungan pada kehidupan offline subjek, 

sehingga individu menggunakan internet pada Smartphone untuk mengatasinya. 

Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa penggunaan Smartphone yang 

berlebihan berkorelasi secara signifikan dengan rasa malu (Caplan, 2002). 

Munculnya anggapan bahwa fitur-fitur dalam smartphone lebih menarik 

dari pada bersosialisasi dengan orang lain menyebabkan remaja lebih sering 

menggunakan smartphonenya sehingga remaja cenderung mengabaikan kondisi 

sosial disekitarnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

(Davidoff, 2013) loneliness dan shyness memiliki hubungan yang positif dengan 

persepsi diri untuk menggunakan smartphone sehingga remaja cenderung 

bermasalah dengan kehidupan sosialnya. Selanjutnya menurut penelitian Morahan 

(2003) menyatakan seseorang yang memiliki persepsi negatif mengenai 

ketrampilan sosial dan komunikasi akan lebih cenderung menggunakan 

smartphone secara berlebihan karena mereka menggunakan smartphone untuk 

menghindari interaksi sosial secara langsung. 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas maka model kerangka 

berpikir dalam penelitian ini dapat ditunjukan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.3 Kerangka berfikir penelitian hubungan antara Loneliness 

dan Shyness dengan Problematic Smartphone Use melalui Persepsi Diri 

sebagai Mediator. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 

Pada penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya, yaitu : 

2.4.1 Ha  : Ada hubungan antara Loneliness dengan Persepsi Diri pada siswa 

Ho : Tidak  Ada  hubungan  antara  Loneliness  dengan  Persepsi  Diri 

pada siswa 

2.4.2 Ha       : Ada hubungan Shyness dengan Persepsi Diri pada siswa 

 

Ho : Tidak Ada Hubungan antara Shyness dengan Persepsi Diri pada  

siswa 

2.4.3 Ha : Ada hubungan antara Loneliness dengan kecenderungaan 

 

Problematic Smartphone Use pada siswa 

 

Ho : Tidak Ada hubungan antara Loneliness dengan kecenderungaan 

 

Problematic Smartphone Use pada siswa 

Perasaan Malu 

(Shyness) 

Problematic 

Smartphone Use 

Kesepian 

(loneliness) 

Persepsi Diri 
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2.4.4 Ha : Ada hubungan antara Shyness dengan kecenderungan 

 

Problematic Smartphone Use pada siswa 

 

Ho : Tidak Ada hubungan antara Shyness dengan kecendrungan 

 

Problematic Smartphone Use pda siswa 

 

2.4.5 Ha : Ada hubungan Loneliness melalui Persepsi Diri dengan 

kecenderungan Problematic Smartphone Use pada siswa 

Ho : Tidak Ada hubungan Loneliness melalui Persepsi Diri dengan 

kecenderungan Problematic Smartphone Use pada siswa 

2.4.6 Ha : Ada hubungan Shyness melalui Persepsi Diri dengan 

kecendrungan Problematic Smartphone Use pda siswa 

Ho : Tidak Ada hubungan Shyness melalui Persepsi Diri dengan 

kecenderungan Problematic Smartphone Use pada siswa 

2.4.7 Ha : Ada hubungan antara Persepsi Diri dengan Kecenderungan 

Problematic Smartphone Use pada siswa 

Ho : Tidak Ada hubungan antara Persepsi Diri dengan Kecenderungan 

Problematic Smartphone Use pada siswa 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Ada hubungan antara loneliness dengan persepsi diri siswa di SMA Negeri 

Se-Kota Semarang. Arah hubungan menunjukkan keduanya positif dan 

hasil signifikan, yang artinya semakin tinggi loneliness maka semakin 

rendah persepsi diri. Sebaliknya semakin rendah loneliness maka semakin 

tinggi persepsi diri. 

5.1.2 Ada hubungan antara shyness dengan persepsi diri siswa di SMA Negeri 

Se-Kota Semarang. Arah hubungan menunjukkan keduanya positif dan 

hasil signifikan, yang artinya semakin tinggi shyness maka semakin rendah 

persepsi diri. Sebaliknya semakin rendah shyness maka semakin tinggi 

persepsi diri. 

5.1.3 Ada hubungan antara loneliness dengan kecenderungan problematic 

smartphone use pada siswa di SMA Negeri Se-Kota Semarang. Arah 

hubungan menunjukkan keduanya positif dan hasil signifikan, yang artinya 

semakin tinggi loneliness maka semakin tinggi pula kecenderungan 

problematic smartphone use. Sebaliknya semakin rendah loneliness maka 

semakin rendah pula kecenderungan problematic smartphone use. 

5.1.4 Ada hubungan antara shyness dengan kecenderungan problematic 

smartphone use pada siswa di SMA Negeri Se-Kota Semarang. Arah 
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5.1.5 hubungan menunjukkan keduanya positif dan hasil signifikan, yang artinya 

semakin tinggi shyness maka semakin tinggi pula kecenderungan 

problematic smartphone use. Sebaliknya semakin rendah shyness maka 

semakin rendah pula kecenderungan problematic smartphone use. 

5.1.6 Ada hubungan antara loneliness dengan kecenderungan problematic 

smartphone use melalui persepsi diri siswa di SMA Negeri Se-Kota 

Semarang. Arah pengaruh keduanya positif yang artinya semakin tinggi 

skor loneliness melalui persepsi diri maka akan diikuti dengan skor yang 

tinggi pula pada kecenderungan problematic smartphone use, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah skor loneliness melalui persepsi diri maka akan 

diikuti dengan skor yang rendah pula pada kecenderungan problematic 

smartphone use. 

5.1.7 Ada hubungan antara shyness dengan kecenderungan problematic 

smartphone use melalui persepsi diri siswa di SMA Negeri Se-Kota 

Semarang. Arah pengaruh keduanya positif yang artinya semakin tinggi 

skor shyness melalui persepsi diri maka akan diikuti dengan skor yang 

tinggi pula pada kecenderungan problematic smartphone use, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah skor shyness melalui persepsi diri maka akan 

diikuti dengan skor yang rendah pula pada kecenderungan problematic 

smartphone use. 

5.1.8 Ada hubungan antara lonelines dan shyness dengan kecenderungan 

problematic smartphone use melalui persepsi diri siswa di SMA Negeri 

Se-Kota Semarang. Arah pengaruh keduanya positif yang artinya semakin 
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tinggi skor loneliness dan shyness melalui persepsi diri maka akan diikuti 

dengan skor yang tinggi pula pada kecenderungan problematic smartphone 

use, begitu pula sebaliknya semakin rendah skor loneliness dan shyness 

melalui persepsi diri maka akan diikuti dengan skor yang rendah pula pada 

kecenderungan problematic smartphone use. 

5.1.9 Ada hubungan yang signifikan antara persepsi diri dengan kecenderungan 

problematic smartphone use pada siswa di SMA Negeri Se-Kota 

Semarang. Arah hubungan keduanya positif, yang artinya jika skor 

persepsi diri rendah maka akan diikuti kecenderungan problematic 

smartphone use dengan skor yang tinggi, begitu pula sebaliknya jika skor 

persepsi diri tinggi maka akan diikuti kecenderungan problematic 

smartphone use dengan skor yang rendah. 

5.2 Implikasi 

 

Penelitian ini memberikan implikasi pada penerapan layanan bimbingan 

dan konseling yang berada dalam lingkup sekolah. Dalam penelitian ini konselor 

dapat meningkatkan persepsi diri positif pada siswa agar siswa percaya pada 

dirinya sendiri dan memiliki motivasi berprestasi akademik yang baik dan bebas 

untuk menerima orang lain tanpa perasaan negatif. Dalam hal ini konselor dapat 

memberikan layanan bimbingan dan konseling dalm bidang pribadi-sosial 

sehingga siswa tidak hanya percaya terhadap kemampuan dirinya tetapi juga 

paham dan mampu menerima keberadaan orang lain di sekitarnya. 

Implikasi selanjutnya yaitu konselor juga dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai acuan agar dapat memberikan pelayanan konseling yang berorientasi 
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pada bidang pribadi-sosial yang bertujuan untuk membantu para siswa yang 

mengalami perasaan loneliness untuk diberikan penguatan sosial sehingga siswa 

merasa terpenuhi kebutuhan akan keakraban dengan orang lain serta merasa 

diterima dalam kelompok sosial. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi konselor dalam 

memodifikasi layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial dalam membantu 

siswa yang pemalu (shyness). Melalui pemberian layanan bimbingan dan 

konseling yang berfokus pada bidang pribadi-sosial dengan meningkatkan 

pemahaman dan penerimaan diri pada siswa maka dapat mengurangi 

kecenderungan shyness dengan pelatihan komunikasi interpersonal karena 

komunikasi merupakan hambatan yang terbesar pada orang yang pemalu, 

sehingga siswa perlu untuk dilatih dengan bentuk pembelajaran dan pelatihan 

tentang komunikasi interpersonal akan sangat membantu proses komunikasi orang 

yang pemalu. 

Begitu juga dengan problematic smartphone use yang saat ini banyak 

sekali siswa yang mengalami masalah-masalah pribadi maupun sosial dalam 

kehidupan sehari-hari akibat penggunaan smartphone yang berlebihan. Maka 

dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi konselor agar dapat 

mengatasi lebih dini terhadap penggunaan smartphone yang berkebihan pada 

siswa serta dapat membantu konselor juga dalam penggunaan keterampilan 

kognitif, tingkah laku dan sosial mereka yang mana hal tersebut dapat 

diintegrasikan dengan peran mereka sebagai konselor. 
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5.3 Saran 

 

Saran merupakan upaya tindak lanjut dan masukan yang diberikan kepada 

lembaga atau pihak-pihak yang dipandang berkepentingan dengan hasil  

penelitian. Adapun saran yang dapat diberikan difokuskan pada substansi 

berdasarkan hasil penelitian dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti tim 

pengajar atau pengelola layanan bimbingan dan konseling di jenjang sekolah 

menengah atas (SMA) Negeri Se-Kota Semarang, dan peneliti selanjutnya : 

5.3.1 Bagi Konselor 

 

Dari beberapa kajian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi 

problematic smartphone use dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang 

ditemukan peneliti mengenai implikasi setiap variabel terhadap bimbingan dan 

konseling. Implikasi tersebut dinilai sangat mempengaruhi proses layanan 

konseling karena berkaitan dengan perbedaan gender, harga diri, keterampilan 

sosial, performa akademik, stress, keyakinan konselor akan kemampuannya dalam 

menerapkan proses layanan konseling, dan masih banyak hal lain lagi yang dapat 

dijadikan acuan oleh konselor agar dapat mencegah terjadinya konflik serta dapat 

memberikan layanan sesuai standar layanan konseling. 

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan inovasi penelitian 

dalam bidang pribadi-sosial, baik dalam hal populasi/sampel, 

penambahan/perluasan variabel penelitian (baik itu variabel independen, 

dependen, mediator, dan moderator). Peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat 

menggunakan model pendekatan selain kuantitatif yang peneliti gunakan dalam 
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penelitian ini seperti model pendekatan eksperimen, mixed methods, dan 

Pengembangan Model. Hal itu berkaitan dengan keterbatasan penelitian ini yang 

belum sepenuhnya mengungkap pembahasan dan kajian mengenai hubungan 

loneliness dan shyness dengan kecenderungan PSU yang di mediatori oleh 

persepsi diri. 

Melalui pendekatan eksperimen, mixed methods, dan Pengembangan 

Model harapannya dapat membahas lebih mendalam lagi mengenai 

kecenderungan problematic smartphone use untuk memberikan tretamen agar 

dapat mengurangi perasaan loneliness, shyness, kecenderungan problematic 

smartphone use dan meningkatkan persepsi diri positif pada siswa serta 

mengembangkan model dalam rangka mengurangi kecenderungan problematic 

smartphone use pada siswa. Selanjutnya variabel yang dapat dikembangkan 

terkait penelitian ini yaitu gender, self esteem, budaya, self diclosure, social 

support yang dalam penelitian ini tidak dibahas. 
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