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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN DEPRESI DAN KECEMASAN DENGAN SMARTPHONE 

ADDICTION PADA COASS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  

DI PROVINSI BALI 

 

Latar Belakang: Smartphone merupakan telepon seluler yang dilengkapi dengan 

sistem operasi dan akses internet sehingga memiliki berbagai fungsi yang dapat 

membantu mahasiswa maupun coass dalam menyelesaikan tugas sekaligus sebagai 

media hiburan. Penggunaan smartphone yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat 

menyebabkan terjadinya smartphone addiction. Depresi dan kecemasan yang tinggi 

dapat meningkatkan smartphone addiction. Tujuan: Mengetahui hubungan depresi 

dan kecemasan pada coass Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi Bali. 

Metodelogi: Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental observasional 

dengan rancangan cross sectional. Analisa bersifat deskriptif analitik. Pengambilan 

sampel secara systematic sampling. Alat ukur dengan menggunakan kuisioner 

Modifikasi Smartphone Addiction Scale versi Bahasa Indonesia dan Depression 

Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42). Data dianalisa menggunakan uji Spearman’s 

yang dilanjutkan uji regresi sederhana untuk variabel kecemasan dan smartphone 

addiction karena variabel depresi tidak memenuhi syarat uji asumsi. Hasil: Subjek 

penelitian yang dianalisa sebanyak 100 orang. Depresi berhubungan positif dengan 

smartphone addiction (r=0.542, p=0.000). Kecemasan berhubungan positif dengan 

smartphone addiction (r=0.598, p=0.000). Dari hasil analisis regresi sederhana 

antara kecemasan dan smartphone addiction menunjukan R=0.591 

(F=52.526;p=0.000) dengan demikian kecemasan berperan terhadap smartphone 

addiction. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.349 menunjukan sumbangan 

efektif kecemasan terhadap smartphone addiction sebesar 34.9% sedangkan 

sisanya 75.1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci: smartphone addiction, depresi, kecemasan, coass 
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ABSTRACT 

 

CORRELATION OF DEPRESSION AND ANXIETY WITH 

SMARTPHONE ADDICTION AMONG MEDICAL CLERKSHIP 

STUDENTS IN BALI PROVINCE 

 

 

Background: Smartphone is a mobile phone with operating system and internet 

acces that has many functions and can be helpful for medical clerkship students to 

finish their assignments and as well as an entertainment media. Excessive and 

uncontroled use of smartphone may lead to smartphone addiction. Depression and 

anxiety might correlate with smartphone addiction. Aim: To determine the 

correlation of depression and anxiety with smartphone addiction among medical 

clerkship students in Bali province. Methods: The research was an observational 

non experimental study with cross sectional design, and descriptive analytic 

analysis. Samples were obtained by systematic sampling. Instruments used were 

the Modified Smartphone Addiction Scale Indonesian version and Depression 

Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42). Data were analysed by Spearman’s test then 

simple regression analysis for anxiety and smartphone addiction because depression 

did not fulfill assumption test. Results: A number of 100 sampels were analysed. 

Depression was positively correlated to smartphone addiction (r=0.542, p=0.000). 

Anxiety was positively correlated to smartphone addiction (r=0.598, p=0.000). 

Simple regression analysis showed a value of R=0.591 (F=52.526; p=0.000) and as 

such anxiety played role on smartphone addiction. A determination coefficient of 

0.349 showed the effective role of anxiety on smartphone addiction was 34.9% 

whereas the remaining 75.1% was determined by another variable that were not 

investigated on this study.  

 

Keywords: smartphone addiction, depression, anxiety, medical clerkship students 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Manusia telah menciptakan berbagai alat dalam melakukan komunikasi 

khususnya media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi tanpa perlu 

mendatangi langsung ke tempat tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi 

disertai kehadiran internet dalam telepon seluler (ponsel) sangat mempengaruhi 

kehidupan sosial dan cara berkomunikasi manusia. Smartphone adalah ponsel masa 

kini yang telah beralih fungsi dari hanya alat komunikasi menjadi benda pintar yang 

memudahkan manusia bertukar informasi sekaligus sebagai asisten pribadi yang 

dapat menyimpan berbagai data penggunanya. 

Smartphone berbeda dengan ponsel standar yaitu dilengkapi dengan sistem 

operasi dengan kecanggihan dan kemampuan jaringan internet berkecepatan yang 

tinggi (Bian and Leung, 2015). Smartphone memiliki kemampuan untuk 

menampilkan foto, memainkan game, memutar video, navigasi, dilengkapi kamera, 

perekaman dan playback audio/video, mengirim/menerima email, membuat 

aplikasi untuk website sosial dan berselancar di web, internet tanpa kabel dan 

banyak lainnya (Sarwar and Soomro, 2013). Berbagai fungsi tersebut sangat 

membantu mahasiswa dalam berkomunikasi, menyelesaikan berbagai tugas, 

sekaligus sebagai media hiburan untuk mengurangi beban kehidupan kampus.  

Penggunaan smartphone menjadi sangat vital bagi mahasiswa karena tidak 

hanya sama dengan apa yang disediakan internet tetapi juga mengeksplorasi 

berbagai aplikasi yang memberikan banyak fungsi baru. Smartphone digunakan



2 

 

 

 

sebagai alat pendukung kegiatan belajar seperti membaca ebook, mempelajari 

materi kuliah dan slide presentasi, mendengarkan rekaman dosen saat mengajar 

hingga menonton video tutorial. Penyimpanan data pun tidak terbatas dengan 

adanya fasilitas layanan berbasis cloud yang memungkinkan mahasiswa dapat 

mengaksesnya dimanapun dan kapanpun juga (Al-Barashdi et al., 2015). 

Bentuknya yang kecil dan ringan membuat lebih praktis dan mengurangi beban 

mahasiswa membawa tas berat yang berisi laptop dan buku-buku tebal. Studi di tiga 

universitas di Korea pada program studi administrasi bisnis, ekonomi dan ilmu 

komputer menunjukkan smartphone lebih banyak digunakan di kalangan 

mahasiswa dengan presentase 66,9% dan 33,1% digunakan pada kalangan praktisi 

(Jung and Yim, 2014). 

Mahasiswa kedokteran sangat identik dengan textbook dan jurnal kedokteran. 

Mahalnya harga textbook kedokteran disertai bentuk fisik yang besar 

menjadikannya tidak praktis sehingga mahasiswa mulai beralih ke penggunaan 

buku elektronik (ebook) yang dapat disimpan dan dibaca melalui smartphone. 

Begitu pula dengan coass saat tugas jaga memerlukan info yang cepat untuk tanda, 

gejala, tata laksana penyakit maupun obat-obatan. Smartphone menjadi satu dari 

beberapa alat yang penggunaannya saat ini sangat meningkat dan diterima oleh 

profesional kesehatan dan mahasiswa kedokteran. Smartphone dapat memberikan 

ketepatan waktu untuk mengakses informasi seperti algoritme dan guideline medis, 

referensi obat, kalkulasi klinis, informasi demografis dan juga bukti ilmiah terkini 

pada suatu waktu dari mana saja. Wallis et al. dalam Safdari et al. (2014) 

menyatakan 85% mahasiswa kedokteran di Kanada menggunakan smartphone 
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untuk tujuan medis minimal sekali sehari dan 77% dari mereka secara reguler 

menggunakan aplikasi medis pada smartphone-nya.  

Pengguna smartphone Indonesia mengalami pertumbuhan dengan pesat. 

Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah 

pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang (Liu et al., 2015). 

Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif 

smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika (Wahyudi, 

2015). Tingginya pengguna smartphone juga dapat dilihat dari peningkatan 

penggunaan internet yang terus meningkat. Internet sudah bukan menjadi sesuatu 

yang eksklusif dan berdasarkan data yang dipublikasikan WeAreSocial, hingga 

awal 2016 ada 88,1 juta orang Indonesia yang menggunakan internet dari total 

populasi 259 juta jiwa (Noviadhista, 2016).  

Era teknologi seperti saat ini, kepemilikan smartphone sudah merupakan suatu 

kebutuhan. Berbagai fasilitas dalam smartphone menyebabkan manusia menjadi 

kecanduan dan tidak rela melepaskan smartphone dari genggamannya. Waktu 

berkumpul bersama teman-teman atau ketika makan malam bersama keluarga, tiap 

individu tetap asyik dengan smartphone-nya masing-masing hingga melupakan 

lingkungan di sekitarnya. Seseorang juga bisa menjadi gelisah bila smartphone-nya 

ketinggalan di suatu tempat, bahkan bisa lebih gelisah dibandingkan dengan 

ketinggalan dompetnya. 

Penggunaan smartphone dapat membahayakan apabila digunakan di waktu 

yang tidak tepat misalnya ketika mengemudikan kendaraan. Data dari American 

Automobil Association (AAA) mengungkapkan 58% kecelakaan disebabkan 
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gangguan seperti melakukan panggilan, mengirim pesan singkat, menggunakan 

Global Positioning System (GPS), dan aktivitas berbahaya lainnya (Syafputri, 

2015). Hal ini menyebabkan pihak kepolisian mengeluarkan larangan 

menggunakan handphone selama mengemudikan kendaraan.  

Penggunaan yang tidak tepat dapat mengganggu kegiatan lain dalam 

kehidupan sehari-hari, mengubah hubungan interpersonal dan bahkan dapat 

mempengaruhi kesehatan serta kebahagiaan. Walsh et al. (2007) dalam 

Gökçearslan et al. (2016) menyatakan masalah akibat penggunaan smartphone 

dapat dikategorikan sebagai penggunaan berbahaya (misalnya menggunakan 

smartphone ketika menyetir), penggunaan yang tidak sesuai (misalnya 

menggunakan smartphone di bioskop atau kelas) dan penggunaan berlebihan. 

Ketiga jenis penggunaan tersebut dianggap sebagai indikator penting bahwa 

seseorang berisiko untuk mengalami smartphone addiction.  

Dampak penggunaan smartphone diibaratkan sebagai pisau bermata dua 

dimana dampak positif selalu diiringi dengan dampak negatifnya. Augner and 

Hacker (2012) dan Choliz (2012) dalam Gökçearslan et al. (2016) menyebutkan 

ponsel telah berubah menjadi alat yang menyediakan lingkungan virtual dan 

identitas digital untuk mencari kenikmatan. Perubahan ini juga telah mengubah pola 

penggunaan ponsel dan menyebabkan subjek teknologi ini berpotensi menjadi 

penggunaan bermasalah. Studi terhadap siswa sekolah menengah pertama dan atas 

di Cina menunjukkan angka perlukaan yang tidak disengaja lebih tinggi pada siswa 

dengan problematic mobile phone use (PMPU) dan memiliki gejala psikopatologis. 

(Tao et al., 2016).  
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Adiksi merupakan suatu fenomena yang ditandai dengan adanya toleransi, 

gejala withdrawal (putus zat) dan ketergantungan yang disertai adanya masalah 

sosial. Istilah ini tidak terbatas pada zat atau obat-obatan namun saat ini juga 

diaplikasikan untuk judi, internet, gaming, penggunaan ponsel, dan adiksi perilaku 

lainnya (Kwon et al., 2013). Smartphone dapat menginduksi timbulnya 

karakteristik adiksi pada penggunanya karena memiliki mobilitas dan kemampuan 

akses internet (Ezoe et al., 2016). Studi pada 319 mahasiwa Süleyman Demirel 

University (Turki) menggunakan Smartphone Addiction Scale menemukan 

kelompok pengguna smartphone tinggi yaitu sebesar 39,8% (Demirci et al., 2015). 

Prevalensi smartphone adicction pada remaja India dilaporkan antara 39% hingga 

44% sedangkan keseluruhan remaja Asia dari Cina, Hongkong, Jepang, Korea 

Selatan, Malaysia dan Filipina dilaporkan 62% (Kahyaoglu et al., 2016). 

Memiliki smartphone tidak secara otomatis menyebabkan terjadinya 

smartphone addiction. Terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong individu 

mengalami smartphone addiction, salah satunya adalah faktor psikologis. Studi 

terkait smartphone addiction sangat meningkat dalam satu dekade terakhir dengan 

mayoritas difokuskan pada potensi yang memengaruhi smartphone addiction dan 

hubungan antara smartphone addiction dengan faktor prediktif psikologis yang 

relevan, pengaruh faktor sosial, perilaku penggunaan ponsel, dan faktor lingkungan 

keluarga (Chiu, 2014). Banyak faktor psikologis yang sudah diteliti dan terkait 

dengan smartphone addiction seperti kesepian, rasa malu, percaya diri dan 

impulsivitas (Wu et al., 2013; Bian and Leung, 2015).  
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Depresi merupakan salah satu faktor psikologis yang diduga dapat 

meningkatkan risiko terjadinya smartphone addiction. Depresi ditandai perasaan 

sedih dan murung. Individu dengan depresi cenderung menarik diri dari situasi 

sosial, malas beraktivitas dan akhirnya menjadi kesepian. Smartphone dapat 

dijadikan suatu alat untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Aplikasi pihak 

ketiga seperti game, video youtube maupun lainnya dapat memberikan rasa senang 

untuk mengurangi rasa malas dan kesepian. Aplikasi chat seperti whatsapp, line, 

blackberry massage (BBM), telegram dan lainnya dapat digunakan media ventilasi 

untuk mengurangi kesedihan. Kim et al. (2015) mengungkapkan individu dengan 

depresi menggunakan smartphone-nya sebagai mekanisme koping untuk berdamai 

dengan depresinya. Smartphone dapat berfungsi sebagai strategi menghindar untuk 

mengalihkan pengalaman emosinya. Penghindaran merupakan hal yang tidak 

efektif untuk mencapai tujuan dan memiliki konsekuensi emosional yang 

merugikan (Elhai et al., 2016). 

Faktor psikologis lainnya yang diduga dapat menimbulkan smartphone 

addiction adalah kecemasan. Kecemasan ditandai dengan rasa khawatir, takut dan 

berdebar. Suatu benda atau obyek seperti smartphone dapat dijadikan pengalihan 

untuk mengurangi perasaan tersebut. Rasa khawatir yang berlebihan dapat 

menyebabkan individu berulang kali memeriksa smartphone untuk memperoleh 

kenyamanan. Selain itu, individu dengan kecemasan cenderung menghindari 

komunikasi tatap muka. Kecemasan menimbulkan rasa khawatir dan waspada 

setiap saat bahkan ketika menghadapi sesuatu yang tidak membahayakan. 

Kecemasan sangat berkaitan dengan penyalahgunaan zat dan adiksi. Adiksi 
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merupakan salah satu cara untuk mengatasi kecemasan namun hal ini dapat 

memperburuk kecemasannya. Kecemasan, ciri kepribadian cemas, dan depresi 

ditemukan lebih tinggi pada kelompok pengguna smartphone berlebihan 

dibandingkan kelompok pengguna normal (Demirci et al., 2015).  

Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti hubungan depresi dan 

kecemasan dengan smartphone addiction pada Coass Program Studi Pendidikan 

Dokter di Provinsi Bali.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, dirumuskan 

masalah sebagai berikut: Apakah terdapat hubungan depresi dan kecemasan dengan 

smartphone addiction pada coass Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi 

Bali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan depresi dan kecemasan dengan smartphone addiction 

pada coass Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi Bali. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi untuk 

berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu 

Psikologi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi coass, khususnya di Bali, untuk mengetahui hubungan depresi dan 

kecemasan yang dialami dengan terjadinya smartphone addiction sehingga 

dapat melakukan upaya pencegahan.  

b. Bagi orang tua coass, khususnya di Bali, untuk mengetahui hubungan depresi 

dan kecemasan dengan smartphone addiction sehingga dapat melakukan upaya 

deteksi dini dan fungsi kontrol bagi putra putrinya sebagai upaya pencegahan. 

c. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan mengenai penyusunan program 

penyuluhan pencegahan terjadinya smartphone addiction.  

1.4.3 Manfaat Klinis 

Bagi klinisi khususnya dokter dan psikiater diharapkan mengetahui bahwa 

depresi dan kecemasan memiliki hubungan dengan terjadinya smartphone 

addiction sehingga dapat melakukan upaya pencegahan lebih dini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Smartphone 

2.1.1 Pengertian Smartphone 

Lohr dalam Sawyer and Williams (2011) menyatakan bahwa smartphone 

adalah telepon seluler yang dilengkapi dengan prosesor mikro, memori, tampilan 

layar dan modem built-in. Smartphone adalah kombinasi fungsi dari personal 

digital asistant (PDA) atau pocket personal computer (pocket PC) dengan telepon 

(Sawyer and Williams, 2011). Selain membuat panggilan telepon, penggunanya 

bisa memainkan game, chat dengan teman-teman, menggunakan sistem messenger, 

akses ke layanan web (seperti blog, homepage, jaringan sosial) dan pencarian 

berbagai informasi (Choi et al., 2015). 

Smartphone didasarkan pada internet dan memiliki jangkauan fungsi yang luas 

(Choi et al., 2015). Suatu ponsel standar berbeda dengan smartphone, dimana pada 

smartphone pengguna dapat mengakses emailnya secara langsung kapan saja dan 

di mana saja, dapat melihat halaman web versi desktop, memiliki banyak aplikasi 

untuk mengelola kontak dan perjanjian, dapat digunakan membaca dan mengedit 

dokumen Word, Exel dan PowerPoint di mana saja, dan dapat memasang aplikasi 

pihak ketiga mulai dari aplikasi instrumen musik hingga game. Kelebihan lainnya 

adalah dilengkapi kamera, dapat memainkan musik, videogame, menonton TV 

digital, pencarian tools, manajemen informasi personal, lokasi GPS dan bahkan 

dapat berfungsi ganda sebagai kartu kredit pada beberapa lokasi (seperti untuk 

penggunaan parking meters dan vending machines) (Sawyer and Williams, 2011).
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2.1.2 Perkembangan Smartphone 

Era smartphone terbagi menjadi tiga fase utama. Fase pertama untuk 

kepentingan perusahaan. Era ini dimulai dengan kehadiran smartphone pertama 

oleh International Business Machines (IBM) pada tahun 1993. Blackberry 

dipertimbangkan sebagai perangkat revolusioner era ini, yang memperkenalkan 

banyak keistimewaan meliputi email, internet, fax, web browsing dan kamera. Fase 

kedua era smartphone dimulai dengan munculnya iPhone buatan Apple untuk target 

konsumen umum pada tahun 2007. Akhir tahun 2007, Google meluncurkan sistem 

operasi Android dengan maksud untuk mendekati pasar konsumen smartphone, 

dengan fitur yang dibutuhkan konsumen umum dan pada saat yang sama menjaga 

biaya tetap rendah untuk lebih menarik banyak pelanggan. Fase ketiga era 

smartphone mengurangi kesenjangan antara yang berpusat pada perusahaan dan 

yang berpusat pada konsumen umum. Fase ini disertai peningkatan kualitas 

tampilan, teknologi layar dan juga bertujuan untuk menstabilkan sistem operasi 

mobile, memperkenalkan baterai yang lebih kuat dan meningkatkan penggunaan 

interface serta banyak fitur lain yang membuat perangkat ini makin pintar (Sarwar 

and Soomro, 2013). 

Rivera (2013) dan Strategy Analytics (2013) dalam Bian and Leung (2015) 

menyatakan pada tahun 2012, jumlah smartphone yang terjual di pasar dunia 

mendekati 700 juta dan tercatat 40% dari total penjualan semua ponsel, hal ini 

mengalami peningkatan sebesar 43% dari tahun sebelumnya. eMarketer 

menggambarkan jumlah pengguna smartphone di seluruh dunia akan melewati 2 

triliun pada 2016 (setelah jumlah tersebut hampir didapatkan pada 2015). 
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Smartphone dengan harga murah membuka kesempatan baru untuk pemasaran dan 

perdagangan pada konsumen yang sebelumnya tidak punya akses internet. Jumlah 

pengguna smartphone berdasarkan negara menunjukkan Cina sebagai negara 

dengan pengguna smartphone tertinggi pada 2015 dengan jumlah 525,8 juta 

sedangkan Indonesia berada di urutan ketiga dengan jumlah pengguna 55,4 juta 

(Liu et al., 2015). Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang ditampilkan web 

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase rumah tangga yang 

memiliki/menguasai telepon seluler di indonesia baik di perkotaan dan perdesaan 

pada tahun 2015 sebanyak 86,95% meningkat tajam dibandingkan pada tahun 2005 

sebanyak 19,88% (BPS, 2016). Data diatas menunjukkan pertumbuhan dan 

perkembangan ponsel dan/atau smartphone yang sangat pesat di Indonesia. 

2.2  Smartphone Addiction 

2.2.1 Pengertian Adiksi 

Adiksi secara konseptual didefinisikan sebagai penyakit neurobiologis primer 

dan kronis, dengan faktor genetik, psikososial, dan lingkungan yang mempengaruhi 

perkembangan serta manifestasinya. Adiksi ditandai dengan kegagalan untuk 

mengontrol atau adanya perilaku kompulsif meskipun sudah diketahui perilaku 

tersebut memiliki konsekuensi yang berbahaya (Fenton et al., 2013). O’Brien 

(2010) dalam Kwon et al. (2013) menyatakan definisi adiksi adalah : (1) 

abnormalitas fungsional tubuh yang disebabkan oleh makanan atau toksin farmasi; 

(2) kondisi patologis yang tidak bisa ditoleransi tanpa pemberian kontinyu alkohol 

atau obat-obatan; dan (3) ketidakmampuan untuk menilai secara rasional atau 

membedakan ide-ide atau obyek tertentu.  
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Adiksi merupakan suatu fenomena yang ditandai oleh toleransi, gejala 

withdrawal dan ketergantungan yang disertai dengan masalah sosial yang terjadi 

akibat adanya gangguan kronis sistem reward otak, motivasi, memori dan sirkuit 

yang terkait (Asam, 2011; Kwon et al., 2013). Hal ini tampak pada individu yang 

secara patologis mengejar reward dan/atau kelegaan (relief) dengan menggunakan 

zat dan perilaku lainnya. Sesuai dengan penyakit kronis lainnya, adiksi sering 

melibatkan siklus relaps dan remisi. Tanpa pengobatan atau keterlibatan dalam 

kegiatan pemulihan, adiksi menjadi progresif dan dapat mengakibatkan cacat atau 

kematian dini. Gambaran adiksi meliputi aspek perilaku seseorang, kognisi, emosi, 

dan interaksi dengan orang lain, termasuk kemampuan seseorang untuk 

berhubungan dengan anggota keluarga, anggota komunitas mereka, keadaan 

psikologis mereka sendiri, dan hal-hal lain yang melebihi pengalaman sehari-hari 

(Asam, 2011).  

2.2.2 Pengertian Smartphone Addiction 

Istilah seperti "Smartphone addiction", "mobile phone addiction", 

"problematic mobile phone use", "mobile phone dependence", "compulsive mobile 

phone use" dan "mobile phone overuse" , semuanya digunakan untuk menjelaskan 

fenomena yang kurang lebih sama, yaitu dimana individu merasa keasyikan dalam 

menggunakan smartphone hingga mengabaikan area kehidupan lainnya. Istilah 

yang sering digunakan untuk menggambarkan jenis adiksi ini adalah "mobile phone 

addiction" dan kini "Smartphone addiction" (Al-Barashdi et al., 2015). Dalam 

tulisan ini menggunakan istilah smartphone addiction.  



13 

 

 

 

Adiksi ini utamanya ditandai oleh adanya preokupasi berlebihan atau tidak 

terkontrol, adanya dorongan atau perilaku untuk menggunakan smartphone hingga 

menyebabkan area kehidupan lainnya terlantar (Ching et al., 2015). Smartphone 

addiction didefinisikan sebagai penggunaan smartphone berlebihan yang 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari penggunanya dan disertai berbagai gambaran 

klinis meliputi salience, toleransi, kehilangan kontrol, modifikasi mood, gejala 

withdrawal, dan craving (Kahyaoglu et al., 2016). 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.) tidak 

mencantumkan smartphone addiction sebagai suatu adiksi atau gangguan mental. 

Internet Addiction Disorder juga hanya disebut sebagai penggunaan internet 

bermasalah atau penggunaan internet kompulsif. Greenfield menyatakan bahwa 

smartphone addiction menjadi masalah ketika hal ini mengganggu kehidupan 

seseorang dengan cara atau bentuk apapun. Seseorang dapat mengalami masalah 

ketergantungan jika mereka menggunakan teleponnya sebagai cara untuk 

mengubah mood mereka secara terus-menerus. Waktu aktual yang digunakan untuk 

menggunakan telepon tidak menentukan adanya masalah, tetapi bagaimana waktu 

yang dihabiskan mempengaruhi hidup mereka (Emanuel et al., 2015). 

2.2.3 Epidemiologi Smartphone Addiction 

Data prevalensi yang cukup besar telah dihasilkan dalam merespon kriteria 

khusus adiksi, ketergantungan, penggunaan bermasalah, penggunaan yang 

berlebihan, dan perilaku yang berisiko. Rentang prosentase yang luas dari setiap 

kriteria didukung oleh berbagai metodologi, instrumen dan sampel membuat 

perbandingan menjadi sangat sulit.  
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Studi di Swiss pada 1.519 siswa menggunakan Smartphone Addiction Scale 

for Adolescents (SAS) mendapatkan 16,8% mengalami smartphone addiction 

(Haug et al., 2015). Studi pada mahasiswa kedokteran di Iran menggunakan mobile 

phone addiction scale (MPAI) didapatkan mahasiswa yang mengalami adiksi 

sebanyak 36,7% dari 700 mahasiswa yang diteliti (Tavakolizadeh et al., 2014). 

Survei online terhadap 293 responden mahasiswa antara umur 18-25 tahun di 

Libanon menggunakan Smartphone Addiction Scale - Short Version (SAS-SV) 

menemukan mahasiswa yang berisiko tinggi untuk smartphone addiction sebesar 

44,6% (Samaha and Hawi, 2016). 

Semua studi sebagian besar mengindikasikan perempuan memiliki tingkat 

penggunaan bermasalah dan ketergantungan yang lebih tinggi daripada laki-laki. 

Smartphone bagi perempuan khususnya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan 

dengan pergaulan, hubungan interpersonal serta membentuk dan mempertahankan 

komunikasi. Pesan singkat dan instan adalah aplikasi yang paling sering digunakan 

oleh perempuan. Laki-laki menggunakan smartphone secara simultan untuk pesan 

teks, percakapan dan aplikasi game serta cenderung menggunakan smartphone 

dalam situasi yang berisiko dibandingkan perempuan (De-Sola Gutiérrez et al., 

2016).  

2.2.4 Gejala dan Tanda Smartphone Addiction 

Adiksi secara garis besarnya digolongkan menjadi dua, yaitu adiksi zat dan 

behavioral addiction. Smartphone addiction termasuk ke dalam golongan 

behavioral addiction. American Psychiatric Association (2013), Organisasi 

Kesehatan Dunia/WHO (2008), dan American Society for Addiction Medicine 
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(2010) telah mengakui keberadaan behavioral addiction untuk berbagai tingkat 

dengan kriteria klinis yang berbeda namun terdapat kemiripan (Rosenberg and 

Feder, 2014).  

Griffiths (2005) dalam Rosenberg and Feder (2014) mendefinisikan 

behavioral addiction dengan adanya enam komponen utama yaitu: salience, 

modifikasi mood, toleransi, gejala withdrawal, konflik, dan relaps. Salience artinya 

suatu perilaku yang menjadi kegiatan paling penting dalam kehidupan seseorang 

dan cenderung mendominasi pikiran, perasaan, dan perilakunya. Modifikasi mood 

dimaksudkan pada efek emosional perilaku pada individu yang sering berfungsi 

sebagai strategi koping dan dilaporkan membangkitkan "kesibukan" atau mati rasa 

atau menenangkan perilaku "pelarian diri". Toleransi adalah proses dimana 

meningkatnya jumlah perilaku yang diperlukan untuk mencapai efek modifikasi 

mood sebelumnya, sering berarti periode waktu yang lebih banyak dihabiskan 

untuk berperilaku dan/atau ada peningkatan (eskalasi) intensitas keinginan, 

kecerobohan, bersifat destruktif, dan perilaku ego-distonik. Gejala withdrawal 

adalah suatu keadaan perasaan tidak menyenangkan dan/atau keluhan fisik (seperti 

gemetar, kemurungan, iritabilitas) yang terjadi ketika seseorang tidak mampu untuk 

terlibat dalam perilaku. Konflik adalah perselisihan antara orang dan orang-orang 

di sekitarnya (misalnya konflik interpersonal), konflik dengan kegiatan lainnya 

(misalnya kehidupan sosial, pekerjaan, hobi, dan minat) atau dari dalam diri 

individu sendiri (seperti konflik intrapsikis dan/atau perasaan subjektif dari 

hilangnya kontrol) yang terkait dengan habisnya waktu yang banyak untuk terlibat 

dalam perilaku adiktif. Relaps membahas kecenderungan untuk kembali 
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berulangnya pola perilaku sebelumnya yang berlebihan hingga kambuh dan 

kembalinya pola perilaku berlebihan paling ekstrim setelah periode terkontrol 

(Rosenberg and Feder, 2014). 

Klasifikasi diagnostik menurut Diagnostic andStatistical Manual of Mental 

Disorders Fifth Edition (DSM 5) oleh American Psychiatric Association (APA) 

belum mencantumkan smartphone addiction, namun menyatakan gejala behavioral 

addiction adalah serupa dengan adiksi tipe lainnya. Gejala dan tanda adiksi bisa 

berbeda pada tiap individu dan tidak semua adiksi akan menunjukkan semua gejala 

dan tanda tersebut. Tantangan terbesar dalam mendiagnosis smartphone addiction 

adalah tidak adanya kesepakatan mengenai validitas adiksi teknologi sebagai 

bentuk legitimasi terhadap perilaku adiksi yang patologis secara klinis. Tanpa 

adanya pengakuan sebagai suatu gangguan dalam kriteria DSM terakhir akan 

sangat sulit untuk membuat konsensus mengenai kriteria diagnosis utama (Al-

Barashdi et al., 2015).  

Kwon et al. (2013) mengembangkan skala smartphone addiction berdasarkan 

gejala-gejala adiksi pada smartphone. Gejala terbeut yaitu adanya gangguan 

kehidupan sehari-hari, antisipasi positif, gejala withdrawal, hubungan berorientasi 

cyberspace, penggunaan berlebihan dan toleransi. Gangguan kehidupan sehari-hari 

meliputi kehilangan pekerjaan yang telah direncanakan, mengalami kesulitan untuk 

berkonsentrasi di kelas atau saat bekerja, mengalami kepala pusing atau pandangan 

kabur, nyeri ada pergelangan tangan atau belakang leher dan gangguan tidur. 

Antisipasi positif digambarkan sebagai perasaan gembira dan hilangnya stres 

dengan menggunakan smartphone serta perasaan kosong bila tanpa smartphone. 
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Withdrawal menggambarkan perasaan tidak sabar, gelisah dan intoleransi tanpa 

smartphone, secara konstan ada smartphone dalam pikirannya meskipun ketika 

tidak menggunakan smartphone dan menjadi kesal ketika ada gangguan saat 

menggunakan smartphone.  Hubungan yang berorientasi cyberspace meliputi 

perasaan berhubungan dengan teman melalui smartphone adalah lebih intim 

dibandingkan hubungan pertemanan yang nyata, pengalaman perasaan tidak 

terkontrol ketika tidak memungkinkan menggunakan smartphone dan adanya 

konsekuensi untuk mengecek secara konstan smartphone-nya. Overuse atau 

penggunaan yang berlebihan berarti penggunaan smartphone yang tidak terkontrol, 

seseorang lebih memilih mengunakan smartphone-nya untuk meminta bantuan dari 

orang lain, selalu mempersiapkan paket charging, dan merasa adanya dorongan 

untuk menggunakan smartphone lagi dengan segera setelah sebelumnya selesai. 

Faktor terakhir, toleransi didefinisikan sebagai suatu usaha yang selalu berusaha 

mengontrol penggunaan smartphone tetapi selalu gagal melakukannya. 

2.2.5 Faktor Risiko Smartphone Addiction 

Ilmu pengetahuan tidak dapat memutuskan faktor tunggal yang dapat 

menjelaskan individu menjadi adiksi sementara individu lainnya tidak. Faktor 

biologi, genetik, kepribadian, psikologis, kognitif, sosial, budaya, dan faktor 

lingkungan telah terbukti saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu gangguan 

adiksi. Faktor-faktor tersebut harus ditangani dalam pencegahan dan program 

pengobatan adiksi. Hanya dengan mempertimbangkan semua faktor ini adiksi dapat 

secara akurat dikonseptualisasikan (Skewes and Gonzalez, 2013). 
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Behavioral addiction dipahami melalui sudut pandang biopsikososial sebagai 

suatu fenomena yang saling mempengaruhi antara faktor biologi (seperi 

predisposisi genetik yang membentuk efek adiksi di otak), psikologis (seperti 

emosional, perilaku dan faktor kognitif) dan sosio kultural (pengaruh keluarga, 

teman dan budaya). Model ini disetujui pada adiksi kimia yang juga berkembang 

pada behavioral addiction (Rosenberg and Feder, 2014). 

Penggunaan smartphone yang bermasalah dibagi menjadi empat yaitu : (a) 

impulsivitas, kapasitas yang terbatas untuk kontrol diri dan regulasi emosional, (b) 

pemeliharaan hubungan (relationship maintenance), menggambarkan 

penyalahgunaan smartphone sebagai sarana untuk mendapatkan keamanan dalam 

hubungan afektif dan ditandai dengan rendahnya harga diri dan tingginya derajat 

neuroticism, (c) extraversion, penggunaan berlebihan yang berhubungan dengan 

sosialisasi dan intensitas untuk memelihara hubungan, dan (d) Cyberaddiction 

sesuai dengan teknologi smartphone yang memberikan akses ke berbagai utilitas 

dan aplikasi online (Billieux, 2012). 

Faktor penyebab kecanduan smartphone dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1) 

faktor internal, 2) faktor situasional, 3) faktor sosial, dan 4) faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor-faktor yang berasal dari individu dan menggambarkan 

karakteristik individu. Tingkat sensation seeking yang tinggi (individu yang 

memiliki tingkat sensation seeking yang tinggi cenderung lebih mudah mengalami 

kebosanan dalam aktivitas yang sifatnya rutin), self-esteem yang rendah, 

kepribadian ekstraversi yang tinggi, kontrol diri yang rendah, habit menggunakan 

smartphone yang tinggi, expectancy effect yang tinggi, dan kesenangan pribadi 
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yang tinggi dapat menjadi prediksi kerentanan individu mengalami smartphone 

addiction (Yuwanto, 2010). 

Faktor situasional terdiri atas faktor-faktor penyebab yang mengarah pada 

penggunaan smartphone sebagai media koping yaitu sarana membuat individu 

merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. 

Stres berat, kesedihan, kesepian, kecemasan, kejenuhan belajar, dan leisure 

boredom (tidak adanya kegiatan saat waktu luang) dapat menjadi penyebab 

smartphone addiction (Yuwanto, 2010; Chiu, 2014; Ruorong, 2014). 

Faktor sosial terdiri atas faktor penyebab smartphone addiction sebagai sarana 

berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Faktor ini terdiri atas 

mandatory behavior dan connected presence. Mandatory behavior mengarah pada 

perilaku yang harus dilakukan untuk memuaskan kebutuhan berinteraksi yang 

distimulasi atau didorong oleh orang lain. Connected presence lebih didasarkan 

pada perilaku berinteraksi dengan orang lain yang berasal dari dalam diri. Makin 

tinggi mandatory behavior dan connected presence maka kecenderungan 

mengalami smartphone addiction akan semakin tinggi (Yuwanto, 2010). 

Faktor eksternal berasal dari luar diri individu, faktor ini terkait dengan 

tingginya paparan media tentang smartphone dan fasilitasnya. Fungsi awal 

smartphone adalah untuk memudahkan komunikasi namun seiring kemajuan 

fasilitasnya makin beragam hingga tanpa smartphone individu akan mengalami 

gangguan (Yuwanto, 2010).  

Penggunaan smartphone secara instrinsik mengarah pada orientasi sosial dan 

motif sosial. Pengaruh sosial dari kelompok seperti sahabat, keluarga dan teman 
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sebaya dapat mempengaruhi penggunaan internet dan smartphone. Faktor sosial 

sering memperlihatkan pengaruh yang besar pada konsumen yang mengalami 

smartphone addiction (Kim and Shin, 2016). Tingkat sosial ekonomi orang tua dan 

pengguna smartphone belum menunjukkan hubungan yang konsisten (De-Sola 

Gutiérrez et al., 2016). 

Pengguna smartphone jelas bukan perpanjangan penggunaan komputer hal ini 

adalah dua perilaku dengan motivasi dan profil pengguna yang berbeda. Internet 

addiction memiliki pengguna dengan rentang umur yang lebih luas dan cenderung 

maskulin disertai dominan adanya introversion dan isolasi sosial. Smartphone 

addiction menunjukkan hal sebaliknya, umur pengguna lebih muda, lebih feminim 

dan cenderung extraversion, terfokus pada pesan instan (instant messages) dan 

jaringan sosial. Keduanya berhubungan dengan masalah harga diri, konsep diri, dan 

neuroticism (De-Sola Gutiérrez et al., 2016) 

2.2.6 Dampak Penggunaan Smartphone 

Smartphone memiliki banyak atribut dan karakteristik yang membuatnya 

menjadi menarik bagi remaja dan mendorong penggunaannya di antara kelompok 

remaja. Kepemilikan dan penggunaan smartphone oleh remaja memiliki beberapa 

fungsi yaitu (a) Memperkuat otonomi pribadi, khususnya yang berkaitan dengan 

orang tua ; (b) Menyediakan identitas dan prestise dalam konteks hubungan dengan 

rekan-rekan, tujuan yang cukup jelas dengan model terbaru atau paling modis; (c) 

Menawarkan inovasi teknologi utama, alat yang menunjukkan kecenderungan dan 

keterampilan khusus bagi remaja; (d) Berfungsi sebagai sumber kesenangan dan 

hiburan; (e) Mendukung pembentukan dan pemeliharaan hubungan interpersonal 
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melalui sumber daya teknologi, seperti yang melacak "panggilan tak terjawab", 

yang memiliki fungsi sosial dan afektif yang jelas (Chóliz, 2012). 

Fitur smartphone yang sangat canggih dan menarik ternyata tidak saja 

memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia namun juga menimbulkan 

dampak negatif. Masalah fisik dan psikologis sudah dilaporkan akibat 

penyalahgunaan smartphone. Gangguan mata dapat terjadi akibat Computer Vision 

Syndrome yang merupakan keadaan temporer yang disebabkan oleh fokus mata 

pada layar komputer dalam periode yang terus menerus dan tidak terputus. Ditandai 

gejala sakit kepala, pandangan kabur, nyeri tengkuk, mata merah, keletihan, mata 

tegang, mata iritasi, pandangan ganda, vertigo dan kesulitan memfokuskan mata. 

Penggunaan berlebihan ibu jari untuk mengoperasikan smartphone dapat 

menimbulkan BlackBerry thumb, suatu gejala yang ditandai nyeri yang berdenyut 

pada ibu jari atau kadang disertai jari lainnya dan hingga ke pergelangan tangan 

(Aggarwal, 2013).  

Dampak di bidang psikologis, individu merasa tidak nyaman dan gelisah bila 

tidak menggunakan atau membawa smartphone. Penggunaan smartphone dengan 

terus menerus untuk komunikasi dapat juga mengganggu relasi sosial akibat 

berkurangnya kontak fisik dalam berkomunikasi atau perasaan terisolasi dari orang 

lain. Keuangan juga bisa terganggu karena pengeluaran untuk membayar jasa 

operator terkait fasilitas yang diberikan (Yuwanto, 2010). 

Dampak negatif lain akibat penggunaan smartphone berlebihan dapat dengan 

mudah dilihat pada masyarakat saat ini. Penggunaan smartphone oleh pengemudi 

mobil membuat orang-orang berkendara dengan tidak teratur, bergerak dan 
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bereaksi lambat serta meningkatkan risiko kecelakaan (Sawyer and Williams, 

2011). Anak-anak sekolah dasar sudah mulai mengalami ketergantungan game di 

smartphone serta video game internet sehingga menjadikannya tidak konsentrasi di 

kelas dan begitu juga biaya untuk pemakaian smartphone meningkat (Kwon et al., 

2013).  

2.2.7 Pengukuran Smartphone Addiction 

Alat ukur yang dikembangkan untuk menilai smartphone addicton 

diantaranya: 1) Smartphone Addiction Scale, 2).Smartphone Dependence Scale, 3) 

Smartphone Addiction Inventory, dan 4) The Test of Mobile Phone Dependence. 

Smartphone Addiction Scale dikembangkan oleh Kwon et al. (2013) sebagai 

skala pertama smartphone addiction yang digunakan untuk diagnosis. Skala ini 

terdiri atas 33 item pertanyaan dan telah dilaporkan reliabel dengan konsistensi 

internal baik (Cronbach’s alpha = 0.967) dan validitas enam subskala dalam 

rentang antara 0.32 to 0.61 (Kwon et al., 2013). Ching et al. (2015) 

mengembangkan skala ini ke dalam versi bahasa Malaysia dan dinyatakan valid 

dan reliabel. Demirci et al. (2014) juga melakukan pengembangan dalam bahasa 

Turki dan menyatakan skala ini reliabel dan valid sebagai instrumen penilaian untuk 

mengevaluai smartpone addiction. 

Smartphone Addiction Inventory (SPAI) terdiri dari 26 item pertanyaan 

merupakan modifikasi dari Chinese Internet Addiction Scale (CIAS) dan terdiri dari 

empat faktor struktur yaitu prilaku kompulsif, functional impairment, withdrawal 

dan toleransi. Studi realibilitas dan validitas oleh Lin et al. (2014) pada mahasiswa 
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di Cina menyimpulkan SPAI merupakan instrumen skrining yang valid dan reliabel 

untuk mengidentifikasi smartphone addiction. 

Smartphone Dependence Scale versi Jepang (J-SDS) dikembangkan 

berdasarkan studi sebelumnya dan menggunakan analisis exploratory factor pada 

mahasiswa universitas untuk menyusun 5 faktor struktur seperti 1) craving dan 

withdrawal, 2) overuse dan toleransi, 3) virtual life orientation, 4) gangguan 

konsentrasi di kelas dan 5) gejala fisik. Kuisioner ini terdiri dari 29 item pertanyaan 

dan telah dilakukan uji realibilitas dan validitas oleh Ezoe et al. (2016) yang 

menyimpulkan bahwa J-SDS merupakan instrumen self-administered yang valid 

dan reliabel untuk skrining mahasiswa universitas yang berisiko tinggi mengalami 

ketergantungan smartphone. Test of Mobile Phone Dependence (TMD) merupakan 

kuisioner yang terdiri dari 22 pertanyaan yang disusun berdasarkan kriteria 

ketergantungan menurut DSM-IVTR (Chóliz, 2012)  

Pada penelitian ini, peneliti memakai Smartphone Addiction Scale 

dikembangkan oleh Kwon et al. (2013). Tidak ada ditemukan sumber yang 

menyatakan sebagai gold standar pengukuran smartphone addiction namun SAS 

adalah telah diuji reliabilitas dan validitasnya di beberapa negara. 

2.3 Coass dan Smartphone Addiction  

2.3.1 Coass sebagai Masa Peralihan Remaja Akhir ke Dewasa Awal 

Undang Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan 

Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia mencantumkan bahwa pendidikan 

kedokteran terdiri atas Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi. Tahap 

pendidikan akademik merupakan program pendidikan sarjana dimana mahasiswa 
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yang telah menyelesaikan tahap pendidikan ini mempunyai hak memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran (S.Ked). Tahap pendidikan profesi dokter disebut juga tahap 

kepaniteraan klinik merupakan kelanjutan dari program pendidikan sarjana dimana 

lulusannya berhak memperoleh gelar dokter. Pada tahap ini mahasiswa sudah 

berganti nama menjadi coass. Berbeda dengan tahap sebelumnya yang 

perkuliahannya dilakukan di ruang kuliah, masa pendidikan ini sudah dilakukan di 

rumah sakit atau wahana pendidikan kesehatan lainnya seperti puskesmas. 

Coass merupakan suatu periode transisi antara masa remaja menuju ke masa 

dewasa. Transisi perkembangan sering kali merupakan titik penting dalam 

kehidupan seseorang. Transisi dari masa kanak-kanak hingga remaja dimulai 

dengan kematangan pubertal, sementara transisi dari remaja menuju kedewasaan 

ditentukan oleh standar dan pengalaman budaya. Masa transisi antara remaja dan 

dewasa oleh para ahli dinamai emerging adulthood (beranjak dewasa). Rentang 

umur untuk emerging adulthood adalah 18 hingga 25 tahun. Masa transisi ini dapat 

berlangsung lebih lama karena masyarakat di masa sekarang menuntut pendidikan 

lebih banyak dibandingkan generasi pendahulunya (Santrock, 2007). 

Masa emerging adulthood ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi. Pada 

titik ini dalam perkembangan mereka, banyak individu masih mengeksplorasi jalur 

karir yang ingin diambil, ingin menjadi apa, dan gaya hidup seperti apa yang ingin 

diadopsi (seperti contoh, hidup melajang, hidup bersama atau menikah) (Santrock, 

2007). Lima karakteristik yang membedakan emerging adulthood dengan periode 

lainnya menurut Jeffrey Arnett adalah the age of identity explorations, the age of 

instabiliy, the self focused age, the age of feeling in-between, dan the age of 
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possibilities. Identity explorations aalah masa mengeksplorasi identitas seperti 

memutuskan apa yang mereka inginkan, pekerjaan, sekolah dan cinta, memperjelas 

identitasnya, dimana individu belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan 

siapa yang mereka inginkan dalam hidup. Instability, adalah masa ketidakstabilan 

dimana ditandai perubahan pendidikan, pekerjaan, dan percintaan dengan frekuensi 

yang tidak stabil. Self-focused adalah masa lebih memfokuskan pada diri sendiri, 

dalam arti kebebasan menentukan dan menjalankan kehidupan, termasuk membuat 

keputusan mengenai pendidikan, pekerjaan dan percintaan. Feeling in-between 

adalah masa tidak merasa seperti anak-anak atau remaja lagi, tapi kebanyakan dari 

mereka tidak merasa sepenuhnya dewasa. Sebaliknya, mereka merasa berada di-

antara, dan mereka memiliki perasaan yang membingungkan tentang tujuan 

mereka. Possibilities adalah suatu keyakinan mengenai adanya kesempatan baik 

sehingga masa emerging adulthood cenderung optimis tentang masa depan dan 

biasanya memiliki ekspektasi dan harapan yang tinggi (Arnett, 2013).  

2.3.2 Smartphone Addiction pada Coass 

Mahasiswa memerlukan akses komunikasi yang baik untuk kepentingan 

pendidikan maupun di luar pendidikan. Akses komunikasi sekaligus informasi yang 

tepat waktu, dimana saja dan kapan saja sangat diperlukan oleh mahasiswa 

kedokteran terutama coass. Smartphone dengan berbagai kecanggihannya dapat 

menjadi alat yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Fitur aplikasi pada 

smartphone telah mendorong terjadinya revolusi di bidang medis melalui integrasi 

praktek medis dengan smartphone. Aplikasi pada smartphone dapat digunakan 

untuk guidelines klinis, kalkulator medis, referensi obat dan dukungan membuat 
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keputusan klinis, buku ajar dan pencarian literatur. Bahkan dengan mengagumkan, 

terdapat aplikasi yang dapat menunjukkan simulasi prosedur pembedahan dan 

membantu pemeriksaan medis seperti tes pendengaran dan tes penglihatan. 

Aplikasi buku ajar medis dapat diperbaharui (update) tiap tahun untuk mengurangi 

kebutuhan membeli buku ajar edisi terbaru (Shah et al., 2016). Visualisasi 

gambaran radiologi pada smartphone yang disebut sebagai “teleradiology” telah 

populer di beberapa penelitian (Payne et al, 2012). Keuntungan dari berbagai 

aplikasi medis tersebut adalah manajemen waktu dan informasi yang lebih baik, 

pemeliharaan dokumen, komunikasi dan konsultasi yang lebih baik, edukasi medis, 

pelatihan medis dan membuat keputusan klinis (Shah et al., 2016).  

Survei online di Inggris menyatakan bahwa 79% mahasiswa kedokteran 

memiliki dan menggunakan smartphone (Payne et al., 2012). Studi lainnya di 

Inggris menunjukkan 84% mahasiswa kedokteran mengakui penggunaan 

smartphone untuk kepentingan edukasi sangat berguna, sedangkan di Kanada, 65% 

mahasiswa menggunakan aplikasi medis untuk mengakses buku ajar klinis dan 

referensi obat (Shah et al., 2016). Studi pada mahasiswa kedokteran di Iran yang 

bertujuan untuk mengetahui angka penggunaan aplikasi smartphone untuk tujuan 

pelatihan klinis menunjukkan 50% untuk penggunaan aplikasi medis, 56% referensi 

obat dan 65% e-boook (Safdari et al., 2014). 

Studi pada 700 mahasiswa kedokteran di Iran dengan tujuan untuk mengetahui 

prevalensi penggunaan ponsel yang berlebihan dan hubungannya dengan status 

mental serta faktor demografi dengan menggunakan instrumen mobile phone 

addiction scale (MPAI) mendpatkan prevalensi penggunaan ponsel yang 
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berlebihan sebanyak 36,7% (Tavakolizadeh et al., 2014). Studi untuk mengetahui 

perilaku pengguna smartphone dan hubungannya dengan smartphone addiction 

pada mahasiswa di Amerika menggunakan instrumen Smartphone Addiction 

Measurement Instrument (SAMI) menunjukkan adiksi terhadap iPhone sebanyak 

62% (21 dari 34 partisipan) (Tossell et al., 2015). Studi potong lintang deskriptif 

yang dilakukan pada 1180 mahasiswa Isfahan University of Medical Sciences 

menggunakan Mobile Phone Addiction Index mendapatkan prevalensi adiksi ponsel 

sebanyak 56,2% untuk mahasiswa perempuan dan 64,5% mahasiswa laki-laki 

(Mazaheri and Najarkolaei, 2014). 

2.4 Depresi 

2.4.1 Pengertian Depresi 

Depresi merupakan suatu sindroma yang ditandai dengan sejumlah gejala 

klinis yang manifestasinya bisa berbeda pada masing-masing individu. Bila 

manifestasi gejala depresi muncul dalam bentuk keluhan yang berkaitan dengan 

mood (seperti murung, sedih dan putus asa), diagnosis depresi dapat mudah 

ditegakkan. Tetapi bila gejala depresi muncul dalam keluhan psikomotor atau 

somatik seperti malas bekerja, lamban, lesu, nyeri ulu hati, sakit kepala terus 

menerus, adanya depresi yang melatar belakangi sering tidak terdiagnosis. 

Masalah-masalah lain yang dapat menutupi terdiagnosisnya depresi adalah 

penyalahgunaan alkohol atau zat aditif untuk mengatasi depresi atau depresi yang 

muncul dalam bentuk gangguan perilaku (Amir, 2016). 
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Gangguan depresi dapat menurunkan kualitas pekerjaan dan hidup 

penderitanya. Depresi juga dapat mencetuskan, memperlambat penyembuhan atau 

memperberat penyakit fisik (Amir, 2016).  

2.4.2 Epidemiologi Gangguan Depresi 

Gangguan depresi sering dijumpai dengan prevalensi selama kehidupan pada 

wanita 10-25% dan laki-laki 5-12%. Risiko terbesar pada wanita dan pada individu 

yang memiliki riwayat keluarga (Gulati et al., 2010). Walaupun depresi sering 

terjadi pada wanita namun bunuh diri lebih sering pada laki-laki (Amir, 2016). 

Onset rata-rata sekitar umur 40 tahunan dengan hampir 50% onset terjadi diantara 

umur 20-50 tahun. Data terkini menunjukkan gangguan depresi berat di umur 

kurang dari 20 tahun, hal ini diduga berhubungan dengan meningkatnya 

penyalahgunaan alkohol dan zat di umur tersebut (Ismail and Siste, 2010).  

2.4.3 Faktor Risiko Depresi 

Penyebab depresi secara pasti belum diketahui, namun faktor-faktor yang 

diduga berperan dalam terjadinya depresi yaitu peristiwa yang bersifat stresor, 

faktor kepribadian, genetik dan biologi seperti gangguan keseimbangan 

neurotransmiter (Amir, 2016). Predisposisi genetik memberikan pengaruh moderat 

untuk depresi (heritabilitas 40%) dan lebih berperan pada kasus dengan onset dini 

(Gulati et al., 2010). Faktor organobiologi menyebutkan norepineprin dan serotonin 

sebagai dua neurotransmiter yang paling terlibat dalam patofisiologi gangguan 

mood. Pada beberapa penelitian menyebutkan berkurangnya serotonin di celah 

sinaps bertanggung jawab untuk terjadinya depresi (Ismail and Siste, 2010). 
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Semua ciri kepribadian dapat mengalami depresi sesuai dengan situasi yang 

menimpanya, namun orang dengan gangguan kepribadian obsesi-kompulsi, 

histrionik dan ambang lebih berisiko tinggi mengalami depresi dibandingkan 

dengan gangguan kepribadian paranoid dan antisosial. Stresor berupa peristiwa 

kehidupan yang stressful sering mendahului episode pertama dibandingkan episode 

berikutnya. Stresor lingkungan yang paling sering menimbulkan depresi adalah 

kehilangan pasangan hidup. Kehilangan pekerjaan berisiko tiga kali lipat 

menimbulkan depresi dibandingkan yang bekerja (Ismail and Siste, 2010). Model 

psikologis dengan kecenderungan berpikir negatif mengenai diri sendiri, masa 

depan dan dunia (teori kognitif depresi) dapat membentuk jalan berpikir abnormal 

(penyimpangan kognitif) yang menghasilkan depresi (Gulati et al., 2010). 

2.4.4 Gejala dan Tanda Depresi 

Depresi ditandai dengan adanya kesedihan, perasaan kosong, atau mood 

iritabel, disertai adanya perubahan somatik dan kognitif yang secara signifikan 

mempengaruhi kapasitas individu untuk menjalankan fungsinya. Dalam DSM 5 

gangguan depresi meliputi gangguan disregulasi mood disruptif, gangguan depresi 

persisten (distimia), gangguan disforia premestrual, gangguan depresi yang 

diinduksi oleh zat atau obat-obatan dan gangguan depresi akibat berbagai kondisi 

medis lainnya (APA, 2013). 

Mood depresi, kehilangan minat dan berkurangnya energi merupakan gejala 

utama depresi. Pasien mungkin mengatakan perasaannya sedih, tidak mempunyai 

harapan, dicampakkan, atau tidak berharga. Ide untuk melakukan bunuh diri dapat 

timbul pada dua pertiga pasien dan 10-15% diantaranya melakukan bunuh diri. 
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Hampir semua pasien depresi mengeluh mengenai penurunan energi, kesulitan 

menyelesaikan tugas, mengalami hendaya sekolah dan pekerjaan dan menurunnya 

motivasi untuk terlibat dalam kegitan baru. Sekitar 80% mengeluh masalah tidur 

khususnya terjaga dini hari dan sering terbangun di malam hari karena memikirkan 

masalahnya. Kebanyakan pasien menunjukkan peningkatan atau penurunan nafsu 

makan demikian pula dengan penambahan atau penurunan berat badan (Ismail and 

Siste, 2010). 

Fobia sekolah dan kelekatan berlebihan terhadap orang tua mungkin 

merupakan gejala depresi pada anak-anak. Kemampuan akademik yang buruk, 

penyalahgunaan zat, perilaku antisosial, seks bebas, bolos sekolah dan 

penghindaran dapat sebagai suatu gejala depresi pada remaja. (Sadock et al., 2015).   

2.4.5 Pengukuran Depresi 

Baku emas skala penilaian depresi adalah The Hamilton Rating Scale for 

Depression (HAM-D atau HRSD), The Beck Depression Inventory (BDI), 

Inventory of Depressive Symptomatology (IDS atau QIDS). The Hamilton Rating 

Scale for Depression (HAM-D atau HRSD) merupakan skala penilaian derajat 

depresi yang dinilai oleh klinisi. Skala ini telah digunakan secara luas dalam 

beberapa dekade sehingga menjadi skala paling populer untuk menilai derajat 

depresi mayor. The Beck Depression Inventory (BDI) merupakan baku emas 

penilaian depresi yang dinilai sendiri oleh pasien (self-rating). Awalnya 

dikembangkan untuk menilai efikasi psikoterapi berorientasi psikoanalitik pada 

subjek yang mengalami depresi. Inventory of Depressive Symptomatology (IDS 

atau QIDS) merupakan skala penilaian derajat depresi yang dinilai oleh klinisi 
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namun kemudian juga dikembangkan menjadi skala yang dinilai sendiri oleh pasien 

(self-rating) (Cusin et al., 2014). DASS-D merupakan sub skala dari Depression, 

Anxiety and Stress Scale (DASS) yang mengukur ciri khas depresi (Lovibond and 

Lovibond, 1995). Dalam penelitian ini menggunakan DASS-D untuk mengetahui 

tingkat depresi. 

2.4.6 Hubungan Depresi dan Smartphone Addiction 

Penelitian-penelitian dalam bidang adiksi sering menunjukkan gangguan 

psikiatri seperti depresi berkaitan dengan penggunaan alkohol dan ketergantungan 

obat. Penelitian lainnya menunjukkan adanya perilaku adiksi yang bertumpang 

tindih dengan depresi, gangguan makan dan judi patologis (Young and Rodgers, 

1998).  

Penggunaan smartphone dapat berfungsi sebagai suatu strategi penghindaran 

untuk mengalihkan emosi permusuhan, namun penghindaran tidak efektif untuk 

mencapai tujuan dan memiliki konsekuensi emosional yang merugikan. Billieux 

(2012) menyatakan kemungkinan psikopatologi yang menyebabkan masalah 

penggunaan smartphone adalah berfokus pada jalur pencarian kenyamanan 

berlebihan yang mengarah menjadi adiksi. Pencarian rasa nyaman berlebihan 

adalah suatu gambaran dan faktor yang memelihara depresi dan kecemasan serta 

dapat bermanifestasi menjadi masalah perilaku yang berulang kali memeriksa 

ponsel (Elhai et al., 2016).  

Suatu studi longitudinal oleh Thomee et al. (2007) dalam Elhai et al. (2016) 

menemukan bahwa pengguna komputer, media sosial dan ponsel yang berlebihan 

dapat mengalami stres berkepanjangan, depresi dan ganguan tidur. Penggunaan 
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smartphone berlebihan utamanya di malam hari dapat menyebabkan terjadinya 

gangguan tidur yang mempengaruhi stres dan depresi. 

Pendapat lainnya menyatakan adanya suatu hubungan dua arah dimana 

masalah penggunaan smartphone mendorong terjadinya psikopatologi dan 

selanjutnya psikopatologi mendorong penggunaan smartphone yang bermasalah. 

Individu yang mengalami depresi dapat mendorong terjadinya penggunaan 

smartphone yang berlebihan untuk menghindari emosi negatif depresi. Penggunaan 

smartphone yang berlebihan menimbulkan konsekuensi individu bangun lebih awal 

dan membuat menjadi lebih depresi, iritabel dan stres. Smartphone addiction dapat 

menjadi suatu lingkaran setan psikopatologi (Elhai et al., 2016).  

2.5 Kecemasan 

2.5.1 Pengertian Kecemasan 

Kecemasan digambarkan sebagai kondisi mood yang tidak menyenangkan 

disertai rasa subyektif tentang ketidakpastian dan ancaman di masa depan (Stahl, 

2013). Kecemasan dan ketakutan memiliki komponen fisiologis yang sama tetapi 

kecemasan tidak sama dengan ketakutan. Penyebab kecemasan berasal dari dalam 

dan sumbernya sebagian besar tidak diketahui sedangkan ketakutan merupakan 

respon emosional terhadap ancaman atau bahaya yang sumbernya biasanya dari 

luar yang dihadapi secara sadar. Kecemasan dianggap patologis bilamana 

mengganggu fungsi sehari-hari, pencapaian tujuan, dan kepuasan atau kesenangan 

yang wajar (Maramis and Maramis, 2009). 

Pengalaman cemas melibatkan dua komponen yaitu menyadari adanya sensasi 

fisiologis (berdebar atau keringat dingin) dan menyadari sedang gugup atau 
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ketakutan. Efek lainnya, kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, 

persepsi dan pembelajaran yang menghasilkan kebingungan dan distorsi persepsi 

dan makna peristiwa serta cenderung berupaya membenarkan kecemasannya 

(Sadock et al., 2015). Gangguan cemas seringkali komorbid dengan 

penyalahgunaan zat, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, bipolar, 

gangguan nyeri, gangguan tidur dan lain-lain (Stahl, 2013). 

2.5.2 Epidemiologi Gangguan Cemas 

Gangguan cemas terjadi sebanyak 6% pada populasi umum pada satu waktu. 

Lebih sering terjadi pada wanita, dewasa muda dan umur pertengahan namun jarang 

dilaporkan terjadi pada laki-laki muda dan orang tua. Pada orang tua kemungkinan 

karena kesulitan mendeteksi kecemasan melalui penilaian standar (Katona et al., 

2012). 

2.5.3 Faktor Risiko Kecemasan 

Peran faktor biologi pada kecemasan adalah rendahnya kadar GABA (Gamma-

Aminobutyric Acid) yang merupakan suatu neurotransmiter yang menurunkan 

aktivitas sistem saraf pusat. Peningkatan aktivasi amigdala terjadi sebagai respon 

terhadap gangguan yang berkaitan dengan stimulus seperti pada gangguan stres 

pasca trauma, fobia sosial dan fobia spesifik (Katona et al., 2012).  

Sekitar 25% keluarga tingkat pertama yang mengalami gangguan cemas juga 

memiliki risiko mengalami gangguan yang sama (Katona et al., 2012). Pada sebuah 

studi didapatkan bahwa terdapat hubungan genetik pasien gangguan cemas 

menyeluruh dan gangguan depresi mayor pada pasien wanita.  
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Teori psikoanalitik menghipotesakan bahwa kecemasan adalah gejala konflik 

bawah sadar yang tidak terselesaikan. Pada tingkat yang paling primitif kecemasan 

dihubungkan dengan perpisahan terhadap obyek cinta. Kecemasan yang paling 

matang adalah ketakutan seseorang untuk mengecewakan nilai dan pandangannya 

sendiri. Teori kognitif perilaku menyebutkan kecemasan terjadi akibat adanya 

distorsi pada pemrosesan informasi dan pandangan yang sangat negatif terhadap 

kemampuan diri untuk menghadapi ancaman (Redayani, 2010) 

2.5.4 Gejala dan Tanda Kecemasan 

Gejala inti gangguan cemas berupa berbagai bentuk rasa cemas, takut, 

khawatir, dengan gejala lain berupa gangguan tidur, kurang konsentrasi, rasa lelah, 

gejala psikomotor, gelisah, ketegangan otot (Stahl, 2013). Kecemasan terdiri atas 

dua komponen yaitu komponen psikis/mental dan komponen fisik. Gejala psikis 

berupa kecemasan itu sendiri dan sering disebutkan dengan khawatir atau “waswas” 

oleh banyak orang. Komponen fisik merupakan manifestasi dari keterjagaan yang 

berlebihan (hyperaurousal syndrome) yang ditandai dengan jantung berdebar, nafas 

cepat (hiperventilasi), mulut kering, keluahn lambung, tangan dan kaki terasa 

dingin dan ketegangan otot (Maramis and Maramis, 2009). 

Orang yang cemas menyadari adanya sensasi fisiologis (berdebar atau keringat 

dingin) dan menyadari sedang gugup atau ketakutan. Terdapat rasa malu yang dapat 

memperparah kecemasan. Kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, 

persepsi, kemampuan belajar, kebingungan yang dapat membuat mereka 

manganggap apa yang dirasakannya wajar (Sadock et al., 2015).  
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2.5.5 Pengukuran Kecemasan 

Baku emas skala penilaian kecemasan adalah Beck Anxiety Inventory (BAI) 

dan Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM-A). The Beck Anxiety Inventory 

(BAI) adalah baku emas penilaian gejala kecemasan umum yang dinilai sendiri oleh 

pasien (self-report). BAI didesain untuk menilai derajat kecemasan pada dewasa 

dan untuk membedakan kecemasan dari keadaan komorbid seperti depresi. 

Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM-A) adalah wawancara semi terstruktur 

oleh klinisi yang didesain untuk menilai gejala cemas yang tidak spesifik untuk 

suatu gangguan. HAM-A telah digunakan secara luas utamanya dalam penelitian 

terapi gangguan cemas menyeluruh (Marques et al., 2014). DASS-A merupakan 

sub skala dari Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) yang mengukur ciri 

khas kecemasan (Lovibond and Lovibond, 1995). Dalam penelitian ini 

menggunakan DASS-A untuk mengetahui tingkat kecemasan. 

2.5.6 Hubungan Kecemasan dan Smartphone Addiction 

Bianchi dan Phillips dalam Hong et al. (2012) menyatakan extraversion dan 

kecemasan dapat memprediksi ketergantungan ponsel sedangkan Whiteside dan 

Lynam berpendapat sebaliknya bahwa depresi dan kecemasan tidak dapat 

memprediksi secara signifikan ketergantungan ponsel. Hong et al. (2012) 

melakukan penelitian mengenai hubungan karakteristik psikologis, ketergantungan 

ponsel dan penggunaan ponsel pada mahasiswa perempuan di Taiwan. Penelitian 

ini menekankan hubungan positif antara kecemasan, ketergantungan ponsel dan 

perilaku penggunaan ponsel. Orang dengan kecemasan lebih mudah merasakan 

berbagai hal dalam kehidupan normal sebagai suatu tekanan. Tekanan ini berusaha 
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dikurangi dengan membentuk perilaku adiksi, dan perempuan lebih menyukai 

menggunakan ponsel untuk mempertahankan hubungan sosial, oleh karena itu 

ketergantungan ponsel dapat menjadi jalan untuk menurunkan kecemasan. Perasaan 

orang-orang dengan kecemasan tinggi secara umum lebih tidak stabil dan mereka 

mungkin ketakutan dengan hubungan interpersonal dan selanjutnya lebih sering 

membuat kontak dengan orang lain melalui ponsel sebagai alternatif situasi tatap 

muka. Kecemasan sosial lebih sensitif terhadap hubungan interpersonal dan sangat 

sulit bagi mereka berkomunikasi tatap muka secara langsung. Mereka 

menggunakan panggilan telepon dan pesan teks untuk mengurangi kecemasan, 

dimana mengirim pesan memberikan mereka waktu untuk menyusun bagaimana 

hal tersebut ingin disampaikannya. Beberapa studi menyatakan terdapat hubungan 

positif antara kecemasan dan perilaku penggunaan ponsel. 
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Berpikir 

Mahasiswa kedokteran memerlukan akses komunikasi dan informasi yang 

cepat, tepat, dimana saja dan kapan saja. Smartphone dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut melalui berbagai fitur aplikasinya. Kepemilikan dan penggunaan 

smartphone sangat meningkat dalam satu dekade terakhir. Kecanggihan fiturnya 

tidak hanya memberikan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif 

baik masalah fisik, psikologis dan sosial. Smartphone menjadi alat yang menarik 

dan menyenangkan sehingga membuat penggunanya terlalu sibuk dengan 

smartphone-nya dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. 

Smartphone addiction tidak terjadi akibat satu faktor tunggal namun akibat 

interaksi faktor biologi, psikologi dan sosiokultural. Faktor-faktor tersebut dapat 

digolongkan menjadi: faktor internal, faktor situasional, faktor sosial, dan faktor 

eksternal. Faktor situasional menyebutkan penggunaan smartphone sebagai media 

koping yaitu sarana membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika 

menghadapi stresor. 

Coass menerima stresor dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan 

mahasiswa lainnya karena melakukan tindakan yang berhubungan dengan 

keselamatan pasien. Bila tidak mampu menyesuaikan diri akan menjadi suatu 

distres psikologis. Distres dapat mencetuskan timbulnya depresi dan kecemasan. 

Individu dengan depresi menggunakan smartphone secara berlebihan untuk
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menghindari emosi negatif depresi sedangkan individu dengan kecemasan tinggi 

memilih menggunakan smartphone untuk komunikasi dengan orang lain sebagai 

alternatif situasi tatap muka. Tingkat depresi dan kecemasan yang makin tinggi 

berhubungan dengan tingkat penggunaan smartphone yang makin tinggi. Bagan 

dibawah menjelaskan proses tersebut 

3.2 Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : ----------- (garisputus-putus) : variabel yang diteliti 

Gambar 3.1 Bagan Konsep Penelitian 

3.3 Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan antara depresi dan kecemasan dengan smartphone addiction 

pada Coass Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi Bali. 

 

Smartphone Addictiom 

Faktor Situasional 

Stres 

Kesepian 

Leisure boredom 

Depresi 

Kecemasan 

 

Faktor Internal 

Sensation seeking 

Self esteem 

Kontrol diri 

Ekstraversi 

Faktor Sosial 

Mandatory behavior  

Connected presence 
Faktor Eksternal 

Paparan media 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian analitik korelasional dengan 

pendekatan studi potong lintang untuk mengetahui pengaruh depresi dan 

kecemasan dengan smartphone addiction. 

Rancangan penelitian dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Coass Program Studi Pendidikan Dokter di 

Universitas Udayana dan Universitas Warmadewa mulai tanggal 1 Februari 2017-

28 Februari 2017. 
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4.3 Penentuan Sumber Data 

Subjek penelitian diambil dari populasi target dan populasi terjangkau. Sumber 

data dikumpulkan langsung dari subjek penelitian (sebagai data primer). 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner online dalam bentuk 

Google form. Sampel terpilih (eligible sample) pada penelitian ini adalah subjek 

yang memenuhi kriteria inklusi. 

4.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi target penelitian adalah coass yang sedang menjalani kepaniteraan 

klinik madya. Populasi terjangkau penelitian ini adalah adalah coass Program Studi 

Pendidikan Dokter di Provinsi Bali yang sedang menjalani kepaniteraan klinik 

madya di Provinsi Bali. 

4.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah coass Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi 

Bali yang sedang menjalani kepaniteraan klinik madya di Provinsi Bali yang 

memenuhi kriteria inklusi. 

4.3.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Penelitian 

Kriteria inklusi: 

1. Coass Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi Bali  

2. Warga Negara Indonesia 

3. Umur antara 21-25 tahun 

4. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan menandatangani informed 

consent. 
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Kriteria eksklusi: 

1. Tidak mempunyai smartphone. 

2. Pernah atau sedang terdiagnosa oleh dokter mengalami gangguan jiwa berat.  

3. Sedang terdiagnosa oleh dokter menderita gangguan cemas dan depresi. 

4. Responden dengan kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap. 

 

4.3.4 Besar Sampel 

Penghitungan besar sampel pada penelitian ini memakai rumus besar sampel 

untuk penelitian analitik korelatif sebagai berikut (Dahlan, 2009): 

n=
(Zα)

2
 P Q 

d
2  = 

(1,96)
2
 × 0,40 × (1 - 0,40)

0,1
2  

Keterangan: 

Zα = Kesalahan tipe I ditetapkan 5% = 1,96 

d = Tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki ditetapkan sebesar 10% 

Q  = 1 – P 

P = Proporsi smartphone addiction pada mahasiswa kedokteran yaitu 40% 

(Demirci et al., 2014) 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan rumus di atas didapatkan 

jumlah sampel sebesar 92 orang. Dengan memperhitungkan kemungkinan drop out 

selama penelitian maka jumlah sampel ditambah 10% (9 orang) menjadi 101 orang, 

dibulatkan menjadi 100 orang. 

4.3.5 Cara Pemilihan Sampel 

Cara pemilihan sampel menggunakan teknik systematic sampling. Dari survei 

data didapatkan ada dua Universitas dengan Program Studi Pendidikan Dokter di 

Provinsi Bali. Data coass dari kedua universitas akan diurutkan dan dijumlahkan 

hingga didapatkan jumlah total coass. Interval sampling diperoleh dengan membagi 
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jumlah total coass dengan besar sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menetapkan secara acak sampel pertama pada kedua daftar coass lalu setiap interval 

dari sampel pertama menjadi sampel terpilih. Langkah ini dilakukan hingga 

mencapai jumlah sampel yang ditentukan dan proporsional antara kedua daftar 

coass. 

4.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Klasifikasi dan Identifikasi Variabel 

1. Variabel tergantung: Smartphone Addiction 

2. Variabel bebas: Depresi dan Kecemasan  

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Skema Hubungan antar Variabel 

 

4.4.2 Definisi Operasional Variabel 

1. Smartphone Addiction adalah penggunaan smartphone yang ditandai berbagai 

gambaran klinis seperti gangguan kehidupan sehari-hari, antisipasi positif, 

gejala withdrawal, hubungan berorientasi cyberspace, penggunaan berlebihan 

dan toleransi. Smartphone addiction pada subjek penelitian diukur dengan 

modifikasi Smartphone Addiction Scale versi Indonesia. Semakin tinggi nilai 

SAS maka semakin tinggi terjadinya smartphone addiction. 

Depresi 

Kecemasan 

Smartphone Addictiom 

Variabel Bebas Variabel Tergantung 
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2. Depresi adalah perasaan atau mood yang berkepanjangan terhadap kondisi 

mental seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan tidak berdaya, 

kehilangan harapan dan disertai rasa sedih dan menyebabkan keadaan mudah 

lelah yang berlebihan setelah melakukan aktivitas. Depresi pada subjek 

penelitian diukur dengan skor DASS-D dimana semakin tinggi nilai DASS-D 

maka semakin tinggi terjadinya depresi. 

3. Kecemasan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan cemas atau 

ketakutan disertai tanda somatik sebagai pertanda sistem saraf otonom yang 

hiperaktif. Kecemasan pada subjek penelitian diukur dengan skor DASS-A 

dimana semakin tinggi nilai DASS-A maka semakin tinggi terjadinya 

kecemasan. 

4.4.3 Instrumen Penelitian 

1. Alat ukur Smartphone Addiction 

Skala smartphone addiction dalam penelitian ini menggunakan smartphone 

addiction scale yang dimodifikasi dari alat ukur Kwon, et al. (2013) yang berjudul 

“Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS)”. 

Smartphone Addiction Scale terdiri dari enam komponen yaitu gangguan kehidupan 

harian, antisipasi positif, withdrawal, hubungan berorientasi cyberspace, 

penggunaan berlebihan dan toleransi. Keenam komponen ini konsisten dengan 

dimensi instrumen internet addiction yaitu (1) menggunakan internet dengan 

kompulsif dan menghabiskan waktu untuk online secara berlebihan (peningkatan 

penggunaan internet dengan kompulsif dan kegagalan mengontrol waktu yang 

dihabiskan untuk penggunaan internet); (2) gejala withdrawal (perasaan yang sulit 
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untuk mengatasi, depresi atau murung ketika terdapat pembatasan penggunaan 

internet); (3) menggunakan internet untuk kenyamanan sosial (menggunakan 

internet untuk menemukan kenyamanan sosial dan kecenderungan menggunakan 

interaksi sosial online untuk menggantikan aktivitas interpersonal kehidupan 

nyata); dan (4) konsekuensi negatif terkait penggunaan internet (luaran negatif 

seperti masalah sosial, akademis dan pekerjaan akibat penggunaan internet) (Kwon 

et al., 2013). 

Tabel 4.1 Distribusi item-item Modifikasi Smartphone Addiction Scale Versi 

Indonesia 

No Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Menganggu kehidupan 

sehari-hari 

1,2,4 3,5 5 

2 Antisipasi positif 6,7,9,10,12,13 8,11 8 

3 Withdrawal 14,15,17,18 16,19 6 

4 Hubungan berorientasi 

cyberspace 

20,21,22,24,26 23,25 7 

5 Penggunaan berlebihan 27,28,30 29 4 

6 Toleransi 32,33 31 3 

TOTAL 23 10 33 

 

Ching et al. (2015) melakukan adaptasi dan validasi SAS ke dalam bahasa 

Malaysia dan diberi nama Smarphone Addiction Scale Malaysia version (SAS-M). 

Studi ini menyatakan bahwa SAS-M adalah instrumen yang reliabel dan valid untuk 

menilai smartphone addiction pada populasi yang berbicara dalam bahasa 

Malaysia. Pada studi ini menunjukkan konsistensi internal yang baik dengan 

koefisien Cronbach’s alpha sebesar 0.94 untuk semua skala total. Skor cut-off 

optimal untuk mengidentifikasi kasus berisiko adalah lebih dari 98 dengan 
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sensitifitas 71,3% , spesifitas 71,03%, nilai prediktif positif (positive predictive 

value/PPV) 64,10% dan nilai prediktif negatif (negative predictive value/NPV) 

77,44%. Prevalensi kasus yang berisiko berkembang menjadi smartphone addiction 

pada studi ini adalah 46,9%, berdasarkan pada skor cut-of 98. 

Pada penelitian ini akan memakai modifikasi SAS dan akan dilakukan 

pengukuran reliabilitas dan validitas terlebih dahulu. Modifikasi dilakukan dengan 

mengubah beberapa item pertanyaan menjadi item unfavorable. 

2. Alat ukur depresi  dan kecemasan 

Kuesioner Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) adalah alat ukur self-

report yang mengukur ansietas, depresi dan stres. DASS terdiri dari 42 pernyataan 

tentang gejala emosi negatif dimana individu menilai sendiri tingkat berat atau 

frekuensi (ringan, sedang, berat, sangat berat) dirinya mengalami gejala-gejala 

tersebut dalam satu minggu terakhir. DASS dikelompokkan menjadi tiga subskala 

yaitu DASS-D (mengukur ciri-ciri unik depresi), DASS-A (mengukur ciri-ciri unik 

ansietas), dan DASS-S (mengukur kondisi stres atau tegang yang bukan merupakan 

ciri khas dari ansietas atau depresi) (Lovibond & Lovibond, 1995). Skor DASS-D 

meningkat hanya pada individu dengan depresi. Skor DASS-A meningkat pada 

individu dengan ansietas, namun dapat terjadi peningkatan dalam taraf sedang pada 

individu dengan depresi. Skor DASS-S meningkat pada kedua kelompok individu 

(Antony, et al., 1998). 

Subskala DASS-A meliputi 14 pernyataan pada nomer 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 

23, 25, 28, 30, 36, 40, dan 41. Subskala DASS-D terdiri dari 14 pernyataan yang 
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meliputi nomer 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38, dan 42. Pernyataan 

pada nomer lain terkait dengan subskala DASS-S (Lovibond & Lovibond, 1995). 

DASS-A memiliki validitas yang baik karena berkorelasi tinggi (r = 0,81) 

dengan Beck Anxiety Inventory (BAI) yang umum digunakan untuk mengukur 

ansietas, demikian pula dengan DASS-D yang berkorelasi baik (r = 0,74) dengan 

Beck Depression Inventory (BDI) untuk mengukur depresi. Reliabilitas keduanya 

juga sangat baik pada uji konsistensi internal Cronbach's alpha ( = 0,92 untuk 

DASS-A dan  = 0,97 untuk DASS-D) (Antony, et al., 1998). DASS memiliki 

validitas dan reliabilitas yang sangat baik pada populasi klinis dan non klinis di 

Indonesia. Secara keseluruhan, uji reliabilitas Cronbach's alpha didapatkan sangat 

baik (α = 0,9483). Konsistensi internal juga baik, dimana α = 0,8517 pada DASS-

A dan α = 0,9053 pada DASS-D (Damanik, 2014). 
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4.5 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Alur Penelitian 
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 DASS 42 
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4.6 Pengolahan dan Analisis Data 

Kuisioner disebarkan kepada responden melalui short messages services 

(SMS) dengan menyertakan tautan (link) kuisioner pada google form. Data 

penelitian ditabulasi dari google form dalam bentuk file microsoft excel, kemudian 

diolah dengan bantuan komputer menggunakan Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) for windows dan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan 

narasi. Terlebih dahulu dilakukan uji asumsi lalu berikutnya uji hipotesis. 

4.6.1 Uji Asumsi 

a.  Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data 

dengan bentuk lonceng (bell shaped). Data yang “baik” adalah data yang 

mempunyai didtribusi normal, tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan data dikatakan 

berdistribusi normal apabila hasil p>0,05 (Santoso, 2005).  

b.  Uji Linearitas 

 Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara 

variabel dependen dengan independen bersifat linier (Santoso, 2005). 

Linearitas diketahui dengan menghitung nilai F dari setiap pasangan 

variabel untuk komponen linier dan nonlinier. Jika signifikansi nilai F 

untuk komponen nonlinier adalah di bawah nilai kritis (misalnya 

p<0,05) maka model hubungan yang teridentifikasi adalah nonlinier. 

Dalam SPSS, uji linearitas dilakukan via ANOVA dengan uji compare 
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mean lalu dilihat kolom linearity dan deviation from linearity. 

Hubungan linier ditunjukkan bila linearity dibawah 0,05 (p<0,05) dan 

deviation from linearity diatas 0,05 (p>0,05) (SPSS, 2007).  

c. Uji Multikolinearitas 

 Hubungan linear antar variabel bebas disebut multikolinearitas. 

Hubungan tersebut tercipta karena adanya korelasi antar variabel bebas, 

dimana setiap perubahan pada variabel bebas akan mengakibatkan 

variabel bebas lainnya berubah. Oleh karena itu, dalam membuat regresi 

ganda, variabe bebas yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai 

hubungan dengan variabel terikat tetapi tidak mempunyai hubungan 

dengan variabel bebas lainnya. Uji multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance (tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik = nilai α) dan nilai variance inflation factor (VIF). 

Variabel bebas tidak memiliki gejala kolinearitas apabila nilai VIF 

dibawah 10 dan nilai α diatas 0,1 (Kurniawan and Yunianto, 2016). 

4.6.2 Uji Hipotesis 

Analisis data untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis 

regresi ganda. Analisis regresi ganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua 

atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat (Riduwan, 2013). 
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BAB V  

HASIL PENELITIAN  

 

5.1 Tahap Uji Coba Smartphone Addiction Scale  

Uji coba alat ukur dilakukan untuk memastikan alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengukur hal yang 

diinginkan diukur. Penulis melakukan modifikasi Smartphone Addiction Scale 

yang dikembangkan Kwon et al. (2013). Modifikasi dilakukan dengan mengubah 

beberapa item menjadi pernyataan unfavorable. 

Pengambilan data untuk uji validitas item dan reliabilitas skala dilakukan 

tanggal 9 Desember 2016 pada 62 mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Mahasaraswati. Uji coba dilakukan pada pukul 12.00 wita dan semua kuesioner 

selesai dijawab selama 30 menit. Setelah semua data terkumpul, peneliti 

selanjutnya melakukan tabulasi dan mengolah data penelitian dengan menggunakan 

program SPSS for windows. 

5.2 Uji Validitas dan Reliablitas Modifikasi Smartphone Addiction Scale Versi 

Indonesia 

Item-item pada alat ukur penelitian dianggap memadai apabila koefisian 

validitasnya lebih atau sama dengan 0,30. Uji validitas item dilakukan dengan cara 

mengeleminasi item-item yang memiliki nilai korelasi item total kurang dari 0,30. 

Apabila jumlah item yang lolos masih belum mencukupi jumlah yang diinginkan, 

maka dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria menjadi 0,25 

agar jumlah item yang diinginkan tercapai (Azwar, 2013). 



51 

 

 

 

Uji reliabiitas skala dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsistensi 

internal yaitu dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Semakin tinggi koefisien 

reliabilitas skala mengindikasikan semakin realibel skala tersebut. Reliabilitas skala 

penelitian dikatakan baik apabila memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha lebih 

besar atau sama dengan 0,60 (Azwar, 2013). 

Hasil uji validitas item menyebabkan sejumlah item pada skala penelitian 

gugur, sehingga peneliti memakai batas minimum yang dijadikan acuan angka 

koefisien korelasi item total adalah 0,250. Item skala Modifikasi Smartphone 

Addiction Scale versi Bahasa Indonesia yang diujicobakan terdiri atas 33 item, 

menghasilkan 21 item yang valid dan 12 item gugur.  

Tabel 5.1 Item yang Gugur pada Modifikasi Smartphone Addictian Scale Versi 

Bahasa Indonesia 

No Dimensi Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Menganggu kehidupan 

sehari-hari 

1,4,2 3*5* 5 

2 Antisipasi positif 6,7*,9,10,12,1

3* 

8,11* 8 

3 Withdrawal 14,15,17,18* 16*,19 6 

4 Hubungan berorientasi 

cyberspace 

20,21,22*,24*

,26* 

23,25 7 

5 Penggunaan berlebihan 27,28,30 29* 4 

6 Toleransi 32,33 31* 3 

TOTAL 23 10 33 

Keterangan : *) item yang gugur 

Item yang valid mempunyai koefisien validitas yang berkisar dari 0,298 

sampai 0,802 dengan nilai koefisien Cronbach Alpha 0,890 (>0,60). Item 

Modifikasi Smartphone Addiction Scale Versi Bahasa Indonesia setelah uji coba 

dilakukan dapat dlihat pada tabel 4.1. 
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Sebaran item Modifikasi SAS versi Bahasa Indonesia yang sudah divalidasi 

terdiri atas 21 item tervalidasi dan dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 5.2. Distribusi item-item Modifikasi Smartphone Addiction Scale versi 

Bahasa Indonesia (Setelah Uji Validitas Item) 

No Dimensi Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Mengganggu kehidupan 

sehari-hari 

1,2,3 - 3 

2 Antisipasi positif 4,6,7,8 5 5 

3 Withdrawal 9,10,11,12 - 4 

4 Hubungan berorientasi 

cyberspace 

13,14 15,16 4 

5 Penggunaan berlebihan 17,18,19 - 3 

6 Toleransi 20,21 - 2 

TOTAL 18 3 21 

 

5.3 Analisis Data dan Hasil Penelitian 

5.3.1 Karakteristik Sampel Penelitian 

Coass Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi Bali terdapat di dua 

Universitas yaitu Universitas Udayana dan Universitas Warmadewa. Coass dari 

Universitas Udayana berjumlah 230 orang dan yang memenuhi kriteria inklusi 

sebanyak 200 orang. Coass dari Universitas Warmadewa berjumlah 53 orang dan 

semuanya memenuhi kriteria inklusi. Jumlah total coass yang memenuhi kriteria 

inklusi adalah 253 orang. Interval sampling untuk systematic sampling ditetapkan 

tiap kelipatan tiga, hingga didapatkan sampel terpilih sebanyak 100 orang coass. 

Tidak ada sampel terpilih yang memenuhi kriteria eksklusi. 
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Tabel 5.3. Karakteristik Responden Penelitian 

Karakteristik Rerata (±SD) N (%) 

Umur (rerata±SD)/ 23.08 (0.563)  

Jenis kelamin   

Laki-laki  46 (46%) 

Perempuan  54 (54%) 

Agama   

Hindu  80 (80%) 

Islam  6 (6%) 

Kristen Protestan  6 (6%) 

Katolik  7 (7%) 

Budha  1 (1%) 

Suku / Etnis   

Bali  81 (81%) 

Jawa  7 (7%) 

Batak  2 (2%) 

Tionghoa  9 (9%) 

Lainnya  1 (1%) 

Status perkawinan   

Sudah kawin  2 (2%) 

Belum kawin  98 (98%) 

Asal Univeritas   

Universitas Udayana  80 (80%) 

Universitas Warmadewa  20 (20%) 

 

Umur rata-rata Coass yang menjadi subjek penelitian 23,08 tahun yang terdiri 

dari perempuan 54% dan laki-laki 46%. Sebagian besar subjek beragama Hindu 

(80%), berikutnya Katolik (7%), Islam (6%), Kristen Protestan (6%), dan Budha 

(1%). 

Sebagian besar subjek penelitian berasal dari Suku Bali (81%) lalu Tionghoa 

(9%), Jawa (7%), Batak (2%), dan lainnya (1%). Status perkawinan, mayoritas 

belum kawin (98%) dengan asal universitas dari Universitas Udayana (80%) dan 

sisanya dari Universitas Warmadewa. 
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Tabel 5.4. Karakteristik Tambahan Responden Penelitian 

Karakteristik Rerata (±SD) N (%) 

Jumlah smartphone yang dibawa   

Satu buah  83 (83%) 

Dua buah  17 (17%) 

Umur pertama kali menggunakan smartphone 15,18 (±2,661) 

tahun 

 

< 10 tahun  4 (4%) 

11 - 14 tahun  33 (33%) 

15 - 18 tahun  53 (53%) 

> 18 tahun  10 (10%) 

Penggunaan utama smartphone   

Telepon  6 (6%) 

Browsing Internet  20 (20%) 

Sosial Networking Services  69 (69%) 

Aplikasi Kedokteran  3 (3%) 

Game  2 (2%) 

Lama penggunaan smartphone perhari 7,61 (±4,114) jam  

< 2 jam  6 (6%) 

2 - 4 jam  21 (21%) 

5 - 7 jam  24 (24%) 

8 - 10 jam  31 (31%) 

> 10 jam  18 (18%) 

Waktu jeda antara bangun tidur dan 

menggunakan smartphone 

27,42 (±39,049) 

menit 
 

< 5 menit  42 (42%) 

5 - 30 menit  37 (37%) 

> 30 menit  21 (21%) 

Jumlah rata-rata pengeluaran per bulan untuk 

smartphone 

Rp 134.820 

(±Rp 85.385) 

 

Kurang dari Rp 50.000  6 (6%0 

Rp 50.000 - Rp 100.000  56 (56%) 

Rp 100.001 - Rp 150.000  15 (15%) 

Rp 150.001 - Rp 200.000  14 (14%) 

Lebih dari Rp 200.000  9 (9%) 

Jumlah rata-rata penggunaan paket data dalam 

satu bulan 

 
 

< 1 giga bytes  1 (1%) 

1-2 giga bytes  12 (12%) 

3-4 giga bytes  44 (44%) 

> 5 giga bytes  43 (43%) 
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Mayoritas Coass membawa satu buah smartphone (83%) dengan rata-rata 

umur pertama kali menggunakan smartphone 15,18 tahun. Penggunaan utama 

smartphone pada Coass yang terbanyak untuk Sosial Networking Services (69%), 

lalu Browsing Internet (20%), telepon (6%), aplikasi kedokteran (3%) dan game 

(2%). Lama rata-rata penggunaan smartphone dalam sehari adalah 7,61 jam. Bila 

digolongkan yang paling banyak antara 8-10 jam (31%) lalu 5-7 jam (24%), 2-4 

jam (21%) dan lebih dari 10 jam (18%). 

Jumlah rata-rata pengeluaran per bulan untuk smartphone yang terbanyak 

adalah dalam rentang Rp 50.000 - Rp 100.000 (56%) lalu antara rentang Rp 100.001 

- Rp 150.000 (15%), Rp 150.001 - Rp 200.000 (14%) dengan rerata Rp 134.820 . 

Mayoritas jumlah rata-rata penggunaan paket data dalam satu bulan adalah 4-5 giga 

bytes (44%) dan lebih dari 5 giga bytes (43%). 

5.3.2 Deskripsi dan kategori data penelitian  

Deskripsi data penelitian smartphone addiction, depresi dan kecemasan dapat 

dilihat pada lampiran dan dirangkum pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5  Deskripsi Data Penelitian 

Variabel N Mean 

Teoritis 

Mean 

Empiris 

Standar 

Deviasi 

Teoritis 

Standar 

Deviasi 

Empiris 

Sebaran 

Teoritis 

Sebaran 

Empiris 

Smartphone 

Addiction 

100 73,5 65,86 17,5 9,366 21-126 42-96 

Depresi 100 21 2,75 7 3,319 0-42 0-17 

Kecemasan 100 21 4,59 7 3,803 0-42 0-14 

 

Dari deskripsi data penelitian terlihat bahwa mean empiris smartphone 

addiction lebih kecil dari mean teoritis sehingga dapat diperoleh kategori variabel 

smartphone addiction  yang dirangkum pada tabel 5.6. 
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Tabel 5.6 Kategori Smartphone Addiction  

Rentang Nilai Kategori Jumlah Prosentase (%) 

X ≤ 47,25 Sangat Rendah 1 1 

47,25 < X ≤ 64,75 Rendah 45 45 

64,75 < X ≤ 82,25 Sedang 48 48 

82,25 < X ≤ 99,75 Tinggi 6 6 

99,75 < X Sangat Tinggi 0 0 

 

Pada rangkuman data kategori smartphone addiction, terlihat sebaran teoritis 

dari data smartphone addiction adalah sebesar 21 sampai 126, rentang skor subjek 

penelitian antara 42 sampai 96, yang berdasarkan penyebaran frekuensi, 20% 

subjek berada diatas mean teoritis (lampiran). Sebanyak 6% mengalami tingkat 

smartphone addiction yang tinggi, 48% mengalami tingkat smartphone addiction 

yang sedang dan sisanya rendah serta sangat rendah.  

Tabel 5.7 Kategori Depresi  

Rentang Nilai Kategori Jumlah Prosentase (%) 

0-9 Normal 98 98 

10-13 Ringan 0 0 

14-20 Sedang 2 2 

21-27 Berat 0 0 

28 ke atas Sangat Berat 0 0 

 

Tabel 5.8 Kategori Kecemasan 

Rentang Nilai Kategori Jumlah Prosentase (%) 

0-7 Normal 76 76 

8-9 Ringan 11 11 

10-14 Sedang 13 13 

15-19 Berat 0 0 

20 ke atas Sangat Berat 0 0 

 

Tabel 5.7 menunjukkan hanya 2% subjek yang mengalami depresi sedang 

sedangkan sisanya normal. Tabel 5.8 menunjukkan subjek yang mengalami 
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kecemasan sedang sebanyak 13%, kecemasan ringan 11% dan sisanya dalam 

kategori normal. 

5.3.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data penelitian 

pada masing-masing variabel penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik analisis non parametrik yaitu 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil Uji normalitas dapat dilihat pada lampiran 12 

dan dirangkum pada tabel 5.9. 

Tabel 5.9 Uji Normalitas Skala Smartphone Addiction, Depresi dan Kecemasan 

Variabel Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) Z 

Asymp.Sig.(2 tailed) 

Smartphone Addiction 1.087 0.188 

Depresi 2.194 0.000 

Kecemasan 1.320 0.061 

 

Berdasarkan rangkuman pada tabel 5.9 (Lampiran 10) diketahui bahwa 

variabel smartphone addiction menghasilkan nilai Kolmogorof-Smirnov sebesar 

1,087 dengan signifikansi 0,188 (p>0,05). Hal ini menunjukan data pada variabel 

smartphone addiction berdistribusi normal.  

Variabel depresi menghasilkan nilai Kolmogorov–Smirnov sebesar 2,194 

dengan signifikansi 0,00 (p<0,05). Hal ini menunjukan data pada variabel depresi 

tidak berdistribusi normal. 

Pada tabel 5.9 kecemasan menghasilkan nilai Kolmogorov- Smirnov sebesar 

1,320 dengan nilai signifikansi 0,061 (p>0.05). Hal ini menunjukan data pada 

variabel kecemasan berdistribusi normal. 
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Berdasarkan uji normalitas diatas dua variabel, smartphone addiction dan 

kecemasan menunjukkan data berdistribusi normal sedangkan variabel lainnya, 

depresi menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Uji hipotesis menggunakan 

analisis regresi ganda tidak dapat dilakukan karena salah satu variabel tidak 

berdistribusi normal. Peneliti akan melakukan uji regresi sederhana terhadap 

variabel yang berdistribusi normal (kecemasan dan smartphone addiction) untuk 

mengetahui pengaruh kecemasan terhadap smartphone addiction. 

5.4  Uji Hipotesa 

Hubungan variabel depresi dan kecemasan dengan smartphone addiction 

dianalisis menggunakan uji korelasi non parametrik Spearman’s karena variabel 

depresi tidak berdistribusi normal. Hubungan tersebut dilihat pada lampiran 13 dan 

dirangkum pada tabel 5.10 

Tabel 5.10. Hubungan Depresi  dan Kecemasan dengan Smartphone Addiction 

Variabel P Spearman’s rho 

Depresi 0,000 0,452 

Kecemasan 0,000 0,598 

 

Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi (Spearman’s rho) depresi 

dengan smartphone addiction sebesar 0,452 dengan nilai p 0,000 (p<0,01) sehingga 

dapat disebutkan bahwa terdapat hubungan positif yang bermakna antara depresi 

dengan smartphone addiction. Koefisien korelasi kecemasan dengan smartphone 

addiction sebesar 0,598 dengan nilai p 0,000 (p<0,01), sehingga dapat disebutkan 

bahwa kecemasan berhubungan positif yang bermakna dengan smartphone 

addiction. 
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5.5  Uji Tambahan 

Peneliti melakukan beberapa uji tambahan, salah satunya analisis regresi 

sederhana. Analisis regresi sederhana memerlukan syarat terpenuhinya uji asumsi 

(uji normalitas daan uji linieritas). Dari ketiga variabel (depresi, kecemasan, dan 

smartphone addiction) hanya variabel kecemasan dan smartphone addiction 

memenuhi syarat uji normalitas sehingga dilakukan analisis regresi sederhana untuk 

mengetahui pengaruh kecemasan terhadap smartphone addiction. 

Setelah uji normalitas terpenuhi maka dilakukan uji linieritas. Uji linieritas 

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel penelitian bersifat linier atau tidak. 

Uji linieritas pada penelitian ini menggunakan teknik compare means pada SPSS 

for window dengan melihat nilai test for linierity. Data dapat dikatakan linier 

apabila nilai signifikansi linieritas <0,05. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada 

lampiran 14 dan dirangkum pada tabel 5.11 

Tabel 5.11 Uji Linieritas Variabel Penelitian 

   F Signifikasi(p) 

Smartphone Addiction  

* Kecemasan   

Between 

Group 

(Combined) 

Liniearity 

Deviation 

from 

Liniearity 

5,579 

56,915 

1,630 

0,000 

0,000 

0,93 

 

Pada hasil uji linieritas dengan menggunakan compare means diatas, terlihat 

bahwa nilai signifikansi liniearty pada variabel lebih kecil dari 0,05. Uji linieritas 

kecemasan dan smartphone addiction sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan 

terdapat hubungan yang linier antara variabel kecemasan dan smartphone 

addiction.  
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Setelah syarat uji asumsi terpenuhi (data berdistribusi normal dan bersifat 

linier) maka dilakukan analisis regresi sederhana. Hasil analisis regresi dapat dilihat 

pada lampiran 15 dan dirangkum pada tabel 5.12  

Tabel 5.12 Uji Regresi Variabel Penelitian 

R R.Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

0,591 0,349 0,342 7,595 

 

Hasil analisis regresi menunjukan koefisien regresi (R) sebesar 0,591 dan 

koefisien determinasinya (R Square) sebesar 0,349. Dengan demikian dapat 

disebutkan kecemasan menentukan 34,9% smartphone addiction, sedangkan 

sisanya 75,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 5.13 Hasil Uji Regresi Signifikansi Nilai F 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

Regression 3030,305 1 3030,305 52,526 0,000 

Residual 5653,735 98 57,691   

Total 8684,040 99    

 

Tabel 5.13 menunjukan nilai F sebesar 52,526 dengan signifikansi sebesar 

0,000. Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

smartphone addiction karena memiliki signifikansi di bawah 0,05. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kecemasan berperan meningkatkan smartphone 

addiction.  

Pada tabel 5.14 menunjukan nilai koefisien beta terstandarisasi kecemasan 

sebesar 0,591 dengan nilai t 7,248 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 sehingga dapat disebutkan kecemasan dapat meningkatkan 

smartphone addiction. 
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Tabel 5.14 Uji Regresi Nilai Beta Terstandarisasi 

 Unstandardized 

Coeffisien 

Standardized 

Coefficients 

t Sig 

B Std. Error Beta 

Constan 59,183 1,194 - 49,568 0,000 

Kecemasan 1,455 0,201 0,591 7,248 0,000 

 

Uji tambahan berikutnya adalah uji t-test untuk melihat perbedaan smartphone 

addiction berdasarkan jenis kelamin. Uji t-test memerlukan sampel yang homogen 

sehingga terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dapat dilihat 

pada tabel 5.15 

Tabel 5.15 Uji Homogenitas Jenis Kelamin dan Smartphone Addiction 

 
Smartphone Addiction 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,482 1 98 0,489 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel smartphone 

addiction berdasarkan variabel jenis kelamin 0,489 (>0,05) yang artinya kedua 

variabel tersebut mempunyai varian yang sama (homogen).  

Tabel 5.16 Uji t sampel independen 

 t-test for Equality of Means 

t Df Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Smart 

phone 

Addiction 

Equal 

variances 

assumed 

-1,412 98 0,161 -2,639 1,870 -6,350 1,071 

Equal 

variances 

not 

assumed 

-1,398 90,941 0,165 -2,639 1,888 -6,389 1,110 
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Uji t sampel independen ditunjukkan dalam tabel 5.16 diatas. Uji t pada asumsi 

varian yang sama menunjukkan nilai p sebesar 0,161 (p>0,05) sehingga dapat 

disimpulkan secara statistik tidak ada perbedaan rata-rata skor smartphone 

addiction pada laki-laki dan perempuan.  

Tabel 5.17 Uji Normalitas Variabel Smartphone Addiction, Lama Penggunaan 

Smartphone dalam Sehari dan Waktu Jeda antara Bangun Tidur hingga 

Menggunakan Smartphone 

Variabel Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) Z 

Asymp.Sig.(2 tailed) 

Smartphone Addiction 1,087 0,188 

Lama penggunaan 

smartphone dalam sehari 

1,222 0,101 

Waktu jeda antara bangun 

tidur hingga menggunakan 

smartphone 

2,637 0,000 

 

Tabel 5.18. Hubungan Lama Penggunaan Smartphone dalam Sehari dan  

Waktu Jeda antara Bangun Tidur hingga Menggunakan Smartphone  

dengan Smartphone Addiction 

Variabel P Spearman’s rho 

Lama penggunaan smartphone 

dalam sehari 

0,006 0,273 

Waktu jeda antara bangun tidur 

hingga menggunakan smartphone 

0,033 - 0,213 

 

Peneliti juga melakukan uji tambahan dengan mencari hubungan antara lama 

rata-rata penggunaan smartphone dalam sehari dan waktu jeda antara bangun tidur 

pagi hari hingga menggunakan smartphone dengan smartphone addiction. Hasilnya 
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dapat dilihat pada tabel 5.17 untuk uji normalitas data dan tabel 5.18 untuk uji 

korelasinya. 

Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi (Spearman’s rho) lama rata-rata 

penggunaan smartphone dalam sehari dengan smartphone addiction sebesar 0,273 

dengan nilai p 0,000 (p<0,01) sehingga dapat disebutkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang bermakna antara lama rata-rata penggunaan smartphone dalam sehari 

dengan smartphone addiction. Koefisien korelasi waktu jeda antara bangun tidur 

pagi hari hingga menggunakan smartphone dengan smartphone addiction sebesar 

– 0,213 dengan nilai p 0,033 (p<0,05), sehingga dapat disebutkan bahwa waktu jeda 

antara bangun tidur pagi hari hingga menggunakan smartphone berhubungan 

negatif yang bermakna dengan smartphone addiction. 
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BAB VI  

PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis hubungan depresi dan kecemasan dengan smartphone addiction 

pada coass Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi Bali didapatkan hubungan 

yang signifikan antara depresi dan kecemasan dengan smartphone addiction 

(p=0,000). Koefisien korelasi (Spearman’s rho) antara depresi dengan smartphone 

addiction sebesar 0,452 dan koefisien korelasi antara kecemasan dengan 

smartphone addiction sebesar 0,598 hal ini menunjukkan hubungan bersifat positif 

dengan kekuatan hubungan sedang. Semakin tinggi skor depresi dan kecemasan 

maka semakin tinggi pula skor smartphone addiction begitu pula sebaliknya. 

Hubungan kecemasan dengan smartphone addiction sedikit lebih kuat 

dibandingkan hubungan depresi dengan smartphone addiction. Hasil analisis 

regresi sederhana yang dilakukan terhadap variabel yang memenuhi syarat uji 

asumsi (variabel kecemasan dan smartphone addiction) menunjukkan koefisien 

regresi (R) sebesar 0,591 dan koefisien determinasinya (R Square) sebesar 0,349 

sehingga dapat disebutkan sumbangan efektif variabel bebas yaitu kecemasan 

terhadap variabel terikat yaitu smartphone addiction sebesar 34,9% sedangkan 

sisanya 75,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hubungan positif antara depresi dan kecemasan dengan smartphone addiction 

didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Kim et al., (2015) melakukan studi 

pada mahasiswa di Korea Selatan dengan rata-rata umur 20,27 tahun mendapatkan 

hasil ada korelasi positif antara depresi dengan smartphone addiction, dengan 

koefisien korelasinya adalah 0,383. Demirci et al. melakukan studi pada 319
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mahasiswa universitas di Turki dengan umur rata-rata 20,5 tahun mendapatkan 

hasil beratnya penggunaan smartphone berkorelasi positif dengan depresi 

(koefisien korelasi 0,267, p < 0,001) dan kecemasan (koefisien korelasi 0,276, p < 

0,001). Penggunaan smartphone yang tidak berlebihan dapat berkontribusi dengan 

meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis. Komunikasi melalui 

smartphone dapat digunakan untuk mengurangi situasi yang stressful. Individu 

dengan depresi dan kecemasan mengeluarkan banyak waktu untuk smartphone-nya 

agar bisa terbebas dari perasaan depresi dan kecemasan (Demirci et al., 2015).  

Individu dengan depresi memilki risiko tinggi untuk jatuh dalam penggunaan 

smartphone yang berlebihan. Dukungan sosial yang terbatas membuat individu 

depresi tidak mempunyai banyak pilihan sehingga smartphone menjadi salah satu 

pilihan untuk meringankan kondisi depresinya. Meskipun bersifat sementara, 

komunikasi melalui smartphone dapat meringankan kondisi depresinya tetapi hal 

ini dapat menyebabkan timbulnya efek kaskade yang tidak akan membantu dalam 

jangka panjang (Kim et al., 2015). Smartphone dapat digunakan sebagai sarana 

coping yang dapat membuat diri merasa nyaman saat sedih, kesepian, mengalami 

kebosanan dan stres (Yuwanto, 2010).  

Smartphone dapat berfungsi sebagai strategi penghindaran pengalaman 

emosional yang tidak menyenangkan, namun hal ini kedepannya tidak efektif dan 

memiliki konsekuensi emosi yang merugikan (Machell et al., 2014). Individu 

dengan kecemasan, utamanya kecemasan sosial, memiliki risiko smartphone 

addiction yang tinggi karena menghindari hubungan pertemanan nyata. Hubungan 

sosial dalam dunia maya dapat mengurangi rasa takut atau munculnya gejala fisik 
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yang terkait kecemasan. Komunikasi melalui smartphone memberikan rasa bebas 

dan dapat berperilaku tanpa suatu persepsi adanya tekanan (Darcin et al., 2016).  

Hasil yang sedikit berbeda dengan uraian diatas ditemukan pada penelitian 

oleh Choi et al. (2015) yang melakukan penelitian pada mahasiswa di Korea Selatan 

dengan umur rata-rata 20,89 tahun. Hasilnya disimpulkan bahwa faktor risiko 

smartphone addiction adalah jenis kelamin perempuan, penggunaan internet, 

penggunaan alkohol dan kecemasan sedangkan faktor protektifnya adalah depresi 

dan temperamen. Depresi dikatakan sebagai faktor protektif karena adanya 

penarikan sosial sebagai bagian dari gejala depresi yang berlawanan dengan salah 

satu fungsi smartphone yaitu hubungan sosial. 

Ilmu kedokteran merupakan suatu karir perjalanan pendidikan yang 

memberikan tekanan hebat dan mahasiswa kedokteran dapat mengalami stres yang 

dahsyat selama menjalani pendidikan sarjana, magang maupun residensi hingga  

mempengaruhi fungsi kognitif, kehidupan sehari-hari dan pelayanan terhadap 

pasien (Abdulghani et al., 2014). Masa coass tidak terlepas dari hal tersebut, stres 

akademik, kejenuhan belajar, kecemasan maupun depresi adalah berbagai kondisi 

tidak nyaman yang sangat mungkin dihadapi. Faktor-faktor tersebut dapat 

berhubungan dengan terjadinya smartphone addiction, smartphone dijadikan 

sebagai media koping untuk masalah atau kondisi yang tidak menyenangkan 

tersebut.  

Pencarian kesenangan menjadi salah satu penyebab smartphone addiction. 

Menurut Walsh, White dan Young dalam Yuwanto (2010) terdapat faktor self 

gratification yang ditandai adanya perilaku menggunakan smartphone untuk 
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menghibur diri sendiri atau kesenangan pribadi. Smartphone digunakan sebagai alat 

untuk menghibur diri yang dapat membuat individu merasa rileks. Sesuai dengan 

prinsip kesenangan (pleasure) individu akan terus mengulangi perilaku yang 

mendatangkan kesenangan. Penggunaan smartphone yang menghasilkan 

kesenangan menyebabkan kerentanan mengalami smartphone addiction (Yuwanto, 

2010) 

Umur rata-rata coass yang mengikuti penelitian adalah 23,08 tahun yang 

merupakan umur peralihan masa remaja ke dewasa. Arnett memberi nama masa ini 

sebagai emerging adulthood yang merupakan suatu periode antara umur 18 hingga 

25 tahun yang mana orang muda menjadi lebih bebas dari orang tua dan 

mengeksplorasi berbagai kemungkinan kehidupan sebelum membuat komitmen 

jangka panjang. Menurut Erikson dalam Arnett (2013), hal yang utama pada 

perkembangan remaja adalah identity versus identity confusion dengan tiga area 

prinsip bentuk identitas adalah cinta, pekerjaan dan ideologi. Orang muda dalam 

masyarakat barat, pembentukan identitas biasanya melibatkan penundaan 

(morotarium) psikososial (suatu periode untuk eksplorasi berbagai kemungkinan 

dalam kehidupan) yang berlanjut hingga selesainya emerging adulthood (Arnett, 

2013). 

Mahasiswa kedokteran memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan 

mahasiswa lainnya utamanya saat menjalani periode coass. Meskipun menjalani 

dengan rasa senang tetap berkaitan dengan stresor yang bermakna seperti waktu 

pendidikan yang panjang, beban kerja tinggi dan kemungkinan adanya beban 

ekonomi. Hope and Henderson (2014) melakukan systematic review untuk 
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mengetahui prevalensi depresi, kecemasan dan stresor psikologis pada mahasiswa 

kedokteran di Inggris, Eropa dan negara lainnya yang menggunakan Bahasa 

Inggris. Hasilnya dari 14 studi tentang depresi didapatkan rentang prevalensi 

depresi antara 6,0% sampai 66,5 %. Prevalensi kecemasan dari 11 studi yang 

ditemukan menunjukkan rentang antara 7,7 % - 65,5%. Dalam penelitian ini 

didapatkan 2% dengan depresi sedang, 13% dengan kecemasan sedang dan 11% 

dengan kecemasan ringan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Shamsuddin et al. (2013) pada 506 mahasiswa di Malaysia yang berumur 18 hingga 

24 tahun dan Yusoff et al. (2013) pada 743 mahasiswa kedokteran di Malaysia 

dimana prevalensi kecemasan lebih tinggi dibandingkan depresi dan stres 

(Shamsuddin et al., 2013; Yusoff et al., 2013). Kecemasan yang lebih tinggi 

dibandingkan depresi pada coass disebabkan karena coass terlalu merisaukan dan 

khawatir ketika menghadapi ujian wawancara yang menghasilkan peningkatan 

level kecemasan. 

Pada penelitian ini, peneliti mengkategorikan smartphone addiction 

berdasarkan simpang baku. Hasilnya sebanyak 6% mengalami tingkat smartphone 

addiction yang tinggi dan 48% mengalami tingkat smartphone addiction yang 

sedang. Ching et al. (2015) melakukan adaptasi dan validasi Smartphone Addiction 

Scale (SAS) dalam Bahasa Malaysia pada mahasiswa kedokteran di Malaysia. 

Prevalensi kasus yang teridentifikasi smartphone addiction menggunakan skala ini 

adalah 46,9%. Prevalensi yang tinggi ini disebabkan karena 85% orang Malaysia 

mempunyai smartphone dan adanya kecenderungan mengikuti tren yang 

berkembang di masyarakat. Smartphone menyediakan layanan pesan instan gratis 
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melalui berbagai program aplikasi seperti WhatsApp yang dapat meramaikan 

kehidupan penggunanya. Hiburan adalah penjelasan lain penyebab tingginya 

prevalensi smartphone addiction, karena dengan benda ini mahasiswa kedokteran 

bisa mendengarkan musik, menonton video dan bermain game untuk mengurangi 

stres. Semakin lama menghabiskan waktu dengan smartphone dapat menyebabkan 

mereka menjadi pengguna patologis (Ching et al., 2015). 

Seperti internet, penggunaan dan popularitas smartphone (juga disebut dengan 

ponsel) telah meroket dalam satu dekade terakhir dan telah menjadi sangat popular 

di kalangan remaja dan emerging adult. Orang muda tidak hanya menggunakan 

smartphone untuk menelepon tetapi juga untuk mengirim pesan. Studi pada remaja 

Jepang menunjukkan bahwa penggunaan smartphone lebih sering untuk mengirim 

pesan dibandingkan menelepon. Lebih dari setengah pemilik smartphone mengirim 

minimal 10 pesan tertulis setiap harinya untuk teman mereka (Arnett, 2013) . 

Sosial Networking Services (SNS) menjadi tujuan utama penggunaan 

smartphone sebanyak 69% disusul Browsing Internet (20%), telepon (6%), aplikasi 

kedokteran (3%) dan game (2%). Hasil ini sesuai dengan Haug et al. (2015) yang 

melakukan studi pada remaja Swis dimana smartphone paling banyak digunakan 

untuk social networking sebanyak 67,3% lalu mendengarkan musik (17,8%) dan 

melakukan panggilan telepon (6,4%). Social networking services yang merupakan 

suatu istilah mencakup suatu fitur teknologi dengan tujuan penggunaan sehari-hari, 

mencerminkan hal yang mobile, kolektif dan interaksi sosial yang dinamis, karena 

SNS bukan obyek statis tetapi suatu fenomena yang berubah dengan cepat baik dari 

segi fitur teknologi maupun pola penggunaan (Zhang and Leung, 2014). SNS dapat 



70 

 

 

 

terintegrasi dalam smartphone dengan cara mengunduh dan menginstalnya terlebih 

dahulu. Kini smartphone berfungsi lebih luas tidak hanya sebagai telepon tetapi 

juga untuk mendengar musik, menonton TV dan juga bermain game. Email dan 

social networking website memberikan remaja dan emerging adult tetap 

berhubungan satu dengan lainnya secara virtual sepanjang hari meskipun sedang 

berjauhan. Dunia sosial orang muda tidak lagi terbagi menjadi waktu dengan 

keluarga dan waktu dengan teman atau di sekolah. Media sosial baru memberikan 

dunia pertemanan menjadi dekat dan secara konstan hadir dalam kehidupannya. 

Bukti yang masih terbatas hingga kini menunjukkan orang muda nyaman dengan 

media baru tersebut yang memberikannya selalu berdekatan dengan teman-

temannya (Arnett, 2013) .  

Lama rata-rata penggunaan smartphone dalam sehari adalah 7.61 jam dengan 

frekuensi terbanyak pada kelompok antara 8-10 jam (31%) lalu 5-7 jam (24%), 2-4 

jam (21%) dan lebih dari 10 jam (18%). Hal ini berbeda dengan hasil studi di Swis 

yang menunjukkan frekuensi paling banyak pada kelompok antara 1-2 jam (33.0%) 

lalu 3-4 jam (31,1%) (Haug et al., 2015). Pada penelitian ini terdapat hubungan 

positif yang bermakna dengan kekuatan hubungan yang lemah (r 0,273; p 0,006) 

antara lama rata-rata penggunaan smartphone dalam sehari dengan smartphone 

addiction. Penggunaan smartphone yang berlebihan termasuk dalam salah satu 

dimensi skala smartphone addiction sehingga makin lamanya penggunaan 

smartphone sejalan dengan makin tingginya tingkat smartphone addiction.  

Waktu jeda bangun tidur pagi hari dengan menggunakan smartphone 

menunjukkan kelompok terbanyak kurang dari 5 menit (42%) lalu 5-30 menit 
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(37%). Hasil ini sesuai dengan studi remaja Swis dimana waktu hingga 

menggunakan smartphone di pagi hari terbanyak dalam waktu 5 menit (39.5%) lalu 

dalam waktu 6-30 menit (36,7%). Pada penelitian ini didapatkan adanya hubungan 

negatif yang bermakna dengan kekuatan hubungan yang lemah (r -0,213; p 0,033) 

antara waktu jeda bangun tidur pagi hari hingga menggunakan smartphone dengan 

smartphone addiction. Semakin cepat menggunakan smartphone setelah bangun 

tidur maka cenderung semakin tinggi tingkat smartphone addiction-nya. Hal ini 

mencerminkan kegagalan individu untuk melakukan kontrol diri terhadap 

penggunaan smartphone. 

Pada penelitian ini tidak didapatkan adanya perbedaan rata-rata skor 

smartphone addiction yang bermakna antara laki-laki dan perempuan (p 0,161; 

p>0,05). Studi pada mahasiswa ilmu kedokteran di Iran menunjukkan adiksi 

internet dan ponsel berhubungan dengan jenis kelamin laki-laki (Mazaheri and 

Najarkolaei, 2014), begitu pula studi oleh Kim et al. (2015) pada mahasiswa Korea 

Selatan menemukan smartphone addiction lebih berat pada laki-laki dibandingkan 

wanita (Kim et al., 2015). Namun studi pada mahasiswa Korea Selatan dan Turki 

menunjukkan tingkat smartphone addiction lebih tinggi pada perempuan, 

dibandingkan laki-laki (Choi et al., 2015; Demirci et al., 2015) Laki-laki cenderung 

menggunakan internet untuk bermain game online dan pencarian informasi 

sedangkan perempuan cenderung menggunakan internet untuk chatting¸mengirim 

pesan, blogging, memperbarui status dan pencarian informasi (Choi et al., 2015).  

Kelemahan penelitian ini adalah salah satu variabel dari tiga variabel yang 

diteliti yaitu variabel depresi tidak berdistribusi normal sehingga tidak dapat 
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dilakukan analisis regresi ganda dan tidak dapat diketahui sumbangan efektif 

variabel depresi dibandingkan variabel kecemasan. Analisis korelasi menggunakan 

analisis non parametrik sehingga hasil penelitian hanya berlaku untuk sampel dalam 

penelitian ini saja.  
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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Hubungan Depresi dan Kecemasan 

dengan Smartphone Addiction” yang dilakukan terhadap 100 orang Coass Program 

Studi Pendidikan Dokter di Bali maka didapatkan adanya hubungan positif yang 

signifikan dengan kekuatan hubungan sedang antara depresi dan kecemasan dengan 

smartphone addiction. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat depresi dan 

kecemasan maka semakin tinggi tingkat smartphone addiction-nya dan sebaliknya.  

Coass yang mengalami smartphone addiction dalam kategori sedang sebanyak 

48% dan tinggi sebanyak 6%. Depresi derajat sedang terjadi hanya 2 % sedangkan 

kecemasan sedang sebanyak 13% dan kecemasan ringan sebanyak 11%. Uji 

tambahan dengan uji regresi sederhana untuk variabel yang memenuhi syarat 

menunjukkan kecemasan berperan terhadap terjadinya smartphone addiction 

sebesar 34,2% sedangkan sisanya 75,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Penggunaan utama smartphone pada coass sebagian besar untuk social 

networking services (69%). Lama rata-rata penggunaan smartphone dalam sehari 

memiliki hubungan positif dengan smartphone addiction sedangkan semakin cepat 

menggunakan smartphone setelah bangun tidur maka cenderung semakin tinggi 

tingkat smartphone addiction-nya.
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7.2 Saran 

7.2.1 Bagi coass 

Coass merupakan suatu periode transisi antara remaja menuju dewasa atau pun 

dari periode pendidikan ke periode bekerja. Berbagai stresor dalam kehidupan 

selama masa ini sangat memungkinkan coass mengalami suatu keadaan depresi 

maupun kecemasan. Smartphone dapat digunakan sebagai pengalihan untuk 

mengurangi perasaan tidak nyaman akibat suatu stresor. Namun penggunaannya 

harus disertai kontrol diri yang baik agar tidak menjadi ke arah penggunaan yang 

menimbulkan masalah atau ketergantungan.  

7.2.2 Bagi orang tua coass 

Bagi orang tua coass hendaknya melakukan monitoring mengenai penggunaan 

smartphone. Mendorong untuk lebih banyak mencari kegiatan menyenangkan 

ketika waktu senggang di luar penggunaan smartphone. Memberi contoh mengenai 

kontrol diri penggunaan smartphone misalnya dengan menerapkan aturan selama 

makan malam bersama dengan menyimpan sementara smartphone-nya masing-

masing. 

7.2.3 Bagi pemerintah 

Pemerintah hendaknya mulai memikirkan tentang bahaya smartphone 

addiction. Melakukan berbagai usaha promotif dengan mensosialisasikan berbagai 

dampak buruk smartphone addiction. Pemerintah juga dapat membuat regulasi 

untuk membatasi usia penggunaan smartphone atau menetapkan daerah sebagai 

suatu area bebas smartphone. 
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7.2.4 Bagi peneliti berikutnya 

Bagi peneliti selanjutnya: melakukan penelitian pada faktor-faktor lain baik 

faktor internal, eksternal, sosial maupun situasional lainnya yang berhubungan 

dengan terjadinya smartphone addiction. Melakukan penelitian serupa pada rentang 

umur berbeda seperti pada remaja awal, pertengahan, akhir atau dewasa. Atau pun 

dengan menambah jumlah sampel penelitian dan melakukan penelitian serupa di 

daerah yang berbeda 

7.2.5 Bagi klinisi 

Bagi klinisi, dapat mempertimbangkan risiko terjadinya smartphone addiction 

pada individu dengan depresi dan kecemasan sehingga dapat dilakukan upaya 

pencegahan yang lebih dini. Sedangkan bagi individu dengan smartphone addiction 

diharapkan klinisi meneusuri kemungkinan adanya depresi dan kecemasan 

sehingga penanganan menjadi lebih komprehensif. 
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Lampiran 1. Etika Penelitian 
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Lampiran 2. Informasi Penelitian dan Informed Consent 

 

Survey Smartphone Addiction dan Kondisi Psikologis  

 

Terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktu untuk hadir dan 

mendengarkan penjelasan tentang “Survey Smartphone Addiction dan Kondisi 

Psikologis pada Coass Program Studi Pendidikan Dokter”. Survey ini merupakan 

instrumen pengumpulan data untuk tesis peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis 

(PPDS) I Ilmu Kedokteran Jiwa a.n. dr. I Gde Yudhi Kurniawan. 

 
Teknologi komunikasi sangat berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. 

Kehadiran smartphone telah mempengaruhi cara berkomunikasi dan 

kehidupan sosial manusia. Smartphone telah menjadi sesuatu yang sangat vital 

bagi mahasiswa. Terlebih bagi mahasiswa kedokteran yang sangat tergantung 

pada buku dan jurnal kedokteran serta akses informasi mengenai guideline 

pengobatan, referensi obat dan berbagai bukti ilmiah terkini.  

Namun, apabila penggunaan smartphone telah berlebihan dan bahkan 

penggunaan yang membahayakan, hal ini akan menimbulkan gangguan dalam 

kehidupan sehari-hari. Berbagai faktor telah dinyatakan berhubungan dengan 

smartphone addiction. Salah satunya adalah kondisi psikologis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh depresi dan kecemasan terhadap 

smartphone addiction pada mahasiswa Program Studi Kedokteran di Provinsi 

Bali. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, saya memilih kampus saudara sebagai tempat 

penelitian dan secara acak saudara terpilih menjadi responden penelitian ini. Survey ini 

tidak akan membahayakan kesehatan Saudara/Saudari sebagai responden dan semua 

yang Saudara/Saudari isikan akan saya jamin kerahasiaannya. Jika dalam pengerjaan 

survey ada bagian yang kurang jelas, silakan hubungi petugas (dr. I Gde Yudhi 

Kurniawan: 08123621108) untuk informasi lebih lanjut. 

Jika Anda telah menerima penjelasan dan bersedia berpartisipasi, mohon berikan 

pernyataan persetujuan Anda dengan mengisi formulir berikut:   
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INFORMED CONSENT 

PERSETUJUAN BERPARTISIPASI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ______________________________________________ 

NIM : ____________________ 

Setelah mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup, menyatakan bersedia 

untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. 

Denpasar, …………….2016 

 

 

 

(______________________________) 

Nama terang dan tanda tangan   
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Lampiran 3. Karakteristik Responden 

 

IDENTITAS PRIBADI 

Nama (Inisial) : 

Tempat/tanggal lahir  : 

Jenis Kelamin  : laki-laki/perempuan 

Agama  : Hindhu/Islam/Kristen Protestan/Katolik/Budha/.... 

Suku  :  Jawa/Bali/Batak/Thionghoa/………. 

Status Perkawinan : 

Universitas : Universitas Udayana/Universitas Warmadewa/...... 

INFORMASI TAMBAHAN 

1. Jumlah smartphone yang dibawa :    

 ________ buah  

2. Penggunaan utama smartphone (pilih salah satu) : 

 a) Telepon  d) Aplikasi kedokteran 

 b) Browsing internet e) Game 

 c) Sosial Networking Services (facebook,  f) Lainnya, _________ 

    twitter, whatsapp, line, BBM, path dll)  

3. Waktu rata-rata penggunaan smartphone dalam sehari : _____(dalam jam) 

4. Waktu jeda antara bangun tidur pagi hari hingga menggunakan smartphone: 

______ (dalam menit) 

5. Jumlah rata-rata penggunaan paket data dalam 1 bulan : 

 a) < 1 giga bytes c) 3-4 giga bytes 

 b) 1-2 giga bytes d) > 5 giga bytes 

6. Jumah rata-rata biaya penggunaan smartphone dalam 1 bulan:  

Rp _______________ per bulan 

7. Jumah rata-rata uang bekal dalam 1 bulan: Rp ____________ per bulan 

8. Apakah saat ini sedang terdiagnosa atau dalam pengobatan gangguan 

depresi atau gangguan cemas?   Ya / Tidak  
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Lampiran 4. Kuisioner Smartphone Addiction 

 

MODIFIKASI SAS VERSI INDONESIA 

Petunjuk Pengisian 

Berikut ini ada sejumlah pernyataan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan keadaan 

diri anda. Pilihlah salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan 

diri anda dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang tersedia di belakang 

pernyataan.  

Alternatif pernyataannya adalah sebagai berikut:  

STS : Bila pernyataan sangat tidak sesuai dengan diri anda  

TS  : Bila pernyataan tidak sesuai dengan diri anda  

ATS : Bila pernyataan agak tidak sesuai dengan diri anda 

AS : Bila pernyataan agak sesuai dengan diri anda 

S  : Bila pernyataan sesuai dengan diri anda  

SS  : Bila pernyataan sangat sesuai dengan diri anda  

Jangan ragu-ragu dalam memberikan jawaban karena tidak ada jawaban yang benar 

atau salah, yang ada adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri anda dan 

jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan diri anda. Usahakan agar tidak ada 

satupun jawaban yang terlewatkan. Kami sangat menghargai kejujuran dan 

keterbukaan anda. Kerahasiaan identitas anda dijamin oleh etika akademik peneliti.  

Terima kasih atas kesediaan dan kesungguhan anda berpartisipasi dalam penelitian. 

NO

. 

ITEM JAWABAN 

STS TS ATS AS S SS 

1 Saya sering kali melewatkan 

pekerjaan yang sudah saya rencanakan 

karena penggunaan smartphone 

      

2 Saya mengalami pusing atau 

pandangan kabur akibat penggunaan 

smartphone berlebihan 

      

3 Konsentrasi saya dalam mengerjakan 

tugas sering terganggu akibat 

penggunaan smartphone 
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NO

. 

ITEM JAWABAN 

STS TS ATS AS S SS 

4 Saya merasa senang saat 

menggunakan smartphone 

      

5 Saya tetap percaya diri meskipun tidak 

menggunakan smartphone 

      

6 Menggunakan smartphone adalah hal 

yang paling menyenangkan untuk saya 

lakukan 

      

7 Saya merasa sangat bebas saat 

menggunakan smartphone 

      

8 Hidup saya terasa kosong tanpa 

smartphone 

      

9 Saya tidak mampu menahan diri untuk 

tidak memiliki smartphone 

      

10 Saya menjadi kesal ketika diganggu 

saat menggunakan smartphone 

      

11 Saya selalu memikirkan smartphone 

saya meskipun tidak sedang 

menggunakannya 

      

12 Saya mampu tetap sabar meskipun 

tidak membawa smartphone 

      

13 Saya bisa mengenal lebih banyak 

orang melalui penggunaan smartphone 

      

14 Saya merasa hubungan dengan teman 

di smartphone lebih akrab 

dibandingkan dengan teman di 

kehidupan nyata 
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NO

. 

ITEM JAWABAN 

STS TS ATS AS S SS 

15 Saya merasa teman saya di kehidupan 

nyata lebih memahami saya 

dibandingkan teman saya di 

smartphone 

      

16 Saya lebih suka berjalan-jalan dengan 

teman di kehidupan nyata dibanding 

bicara dengan teman saya di 

smartphone 

      

17 Saya mempersiapkan baterai cadangan 

atau power bank agar penggunaan 

smartphone tidak terputus 

      

18 Saya menggunakan smartphone lebih 

lama dari yang saya rencanakan 

      

19 Setiap kali selesai menggunakan 

smartphone, saya akan terdorong 

untuk menggunakannya kembali 

      

20 Orang di sekitar saya mengatakan 

pada saya bahwa saya terlalu lama 

menggunakan smartphone 

      

21 Saya sudah mencoba berkali-kali 

untuk mempersingkat waktu 

penggunaan smartphone saya, namun 

selalu gagal  
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Lampiran 5. Kuisioner Depresi dan Kecemasan 

KUESIONER DASS 

Petunjuk Pengisian 

 Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan 

pengalaman Bapak/Ibu/Saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Anda  

diminta untuk menjawab dengan cara memberi tanda SILANG (X) pada salah 

satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman Anda selama SATU MINGGU 

belakangan ini. 

Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu isilah sesuai 

dengan keadaan diri Anda yang SESUNGGUHNYA, yaitu berdasarkan jawaban 

pertama yang terlintas dalam pikiran Anda. Terdapat empat pilihan jawaban yang 

disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:         

⓿ Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah. 

❶ Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang-kadang.   

❷ Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau lumayan 

sering. 

❸ Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali. 

 

No PERNYATAAN ⓿ ❶ ❷ ❸ 

1 
Saya merasa bahwa diri saya menjadi marah karena hal-hal 

sepele. 

    

2 Saya merasa bibir saya sering kering. 
    

3 Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif.  
    

4 

Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya: seringkali 

terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak 

melakukan aktivitas fisik sebelumnya). 

    

5 
Saya sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu 

kegiatan. 

    

6 Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi. 
    

7 Saya merasa goyah (misalnya, kaki terasa mau ’copot’). 
    

8 Saya merasa sulit untuk bersantai. 
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No PERNYATAAN ⓿ ❶ ❷ ❸ 

9 

Saya menemukan diri saya berada dalam situasi yang 

membuat saya merasa sangat cemas dan saya akan merasa 

sangat lega jika semua ini berakhir.  

    

10 
Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa 

depan.  

    

11 Saya menemukan diri saya mudah merasa kesal. 
    

12 
Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk 

merasa cemas. 

    

13 Saya merasa sedih dan tertekan. 
    

14 

Saya menemukan diri saya menjadi tidak sabar ketika 

mengalami penundaan (misalnya: kemacetan lalu lintas, 

menunggu sesuatu). 

    

15 Saya merasa lemas seperti mau pingsan. 
    

16 Saya merasa saya kehilangan minat akan segala hal. 
    

17 
Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang 

manusia. 

    

18 Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung. 
    

19 

Saya berkeringat secara berlebihan (misalnya: tangan 

berkeringat), padahal temperatur tidak panas atau tidak 

melakukan aktivitas fisik sebelumnya.  

    

20 Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas. 
    

21 Saya merasa bahwa hidup tidak bermanfaat. 
    

22 Saya merasa sulit untuk beristirahat. 
    

23 Saya mengalami kesulitan dalam menelan. 
    

24 
Saya tidak dapat merasakan kenikmatan dari berbagai hal 

yang saya lakukan. 

    

25 

Saya menyadari kegiatan jantung, walaupun saya tidak 

sehabis melakukan aktivitas fisik (misalnya: merasa detak 

jantung meningkat atau melemah). 
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No PERNYATAAN ⓿ ❶ ❷ ❸ 

26 Saya merasa putus asa dan sedih. 
    

27 Saya merasa bahwa saya sangat mudah marah. 
    

28 Saya merasa saya hampir panik. 
    

29 
Saya merasa sulit untuk tenang setelah sesuatu membuat 

saya kesal. 

    

30 
Saya takut bahwa saya akan ‘terhambat’ oleh tugas-tugas 

sepele yang tidak biasa saya lakukan.  

    

31 Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun. 
    

32 
Saya sulit untuk sabar dalam menghadapi gangguan 

terhadap hal yang sedang saya lakukan. 

    

33 Saya sedang merasa gelisah. 
    

34 Saya merasa bahwa saya tidak berharga. 
    

35 
Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi 

saya untuk menyelesaikan hal yang sedang saya lakukan. 

    

36 Saya merasa sangat ketakutan. 
    

37 Saya melihat tidak ada harapan untuk masa depan. 
    

38 Saya merasa bahwa hidup tidak berarti. 
    

39 Saya menemukan diri saya mudah gelisah. 
    

40 
Saya merasa khawatir dengan situasi dimana saya mungkin 

menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri. 

    

41 Saya merasa gemetar (misalnya: pada tangan). 
    

42 
Saya merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam 

melakukan sesuatu. 
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Lampiran 6. Data Uji Coba Modifikasi Skala Smartphone Addiction Scale 

versi Bahasa Indonesia 

No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

1 2 2 5 5 1 6 5 4 5 5 3 

2 1 1 6 5 2 5 6 1 3 3 2 

3 2 2 2 2 5 4 4 2 3 3 2 

4 2 2 2 2 3 4 4 2 3 3 2 

5 2 1 6 4 1 6 6 1 4 6 5 

6 1 5 4 3 3 3 3 2 3 3 1 

7 1 1 5 4 6 4 4 4 5 1 6 

8 2 5 2 2 2 5 5 3 4 3 2 

9 5 2 5 4 2 4 5 3 3 3 2 

10 1 1 6 4 4 4 5 2 3 3 1 

11 1 4 4 5 4 4 5 2 2 3 1 

12 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 

13 3 5 5 4 4 5 5 2 2 4 6 

14 2 4 2 5 3 5 5 2 5 5 2 

15 4 6 5 5 6 5 5 4 4 3 3 

16 5 6 2 5 2 4 4 4 3 4 1 

17 2 2 2 5 5 5 4 3 4 4 2 

18 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 

19 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 1 

20 4 4 5 3 4 4 3 1 1 2 2 

21 1 3 1 4 2 3 4 2 1 2 1 

22 2 2 2 4 2 5 4 3 3 4 3 

23 3 3 5 5 2 6 6 2 4 5 3 

24 3 4 2 3 2 4 5 5 4 4 4 

25 5 2 4 3 4 5 3 4 3 3 1 

26 3 2 3 4 2 5 5 5 3 3 1 

27 2 1 5 2 5 4 5 2 2 1 1 

28 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 3 

29 6 4 3 6 6 5 6 2 2 4 1 

30 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 

31 3 2 3 5 2 5 5 3 6 5 3 

32 2 4 6 2 5 4 3 3 4 4 5 

33 1 2 2 2 4 5 5 1 3 2 1 

34 1 1 1 4 2 6 6 4 3 3 2 

35 4 2 2 4 4 5 5 3 2 5 2 

36 5 5 4 6 4 4 5 4 2 4 3 
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No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

37 5 2 4 5 3 6 4 6 6 3 5 

38 2 4 5 4 4 5 3 4 3 3 2 

39 2 6 4 3 5 5 4 4 4 3 5 

40 2 4 5 2 4 4 5 1 5 6 2 

41 3 4 4 4 2 5 5 5 5 4 2 

42 5 2 2 3 1 6 6 4 2 3 1 

43 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 1 

44 3 6 4 5 4 5 6 5 6 5 2 

45 3 2 1 4 4 5 3 1 2 3 2 

46 6 4 3 4 5 6 5 3 5 5 2 

47 2 3 4 4 2 5 5 2 3 4 1 

48 5 2 2 5 6 4 5 1 5 3 1 

49 3 1 4 3 6 4 5 6 4 5 3 

50 5 2 3 6 4 6 5 3 4 6 2 

51 2 4 2 6 1 6 6 6 6 6 1 

52 4 2 2 5 5 5 5 3 4 5 2 

53 4 6 4 4 3 5 3 4 2 4 4 

54 4 4 6 4 5 4 5 2 4 2 2 

55 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 2 

56 3 5 2 4 5 5 4 4 3 2 3 

57 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 1 

58 1 4 1 1 3 3 3 1 3 3 1 

59 4 5 1 5 4 5 5 4 5 5 3 

60 2 2 5 5 1 6 6 1 5 5 1 

61 2 1 5 2 5 5 4 3 4 3 2 

62 2 2 1 2 1 5 2 2 3 3 1 
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No P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

1 4 1 6 3 5 3 5 4 6 4 1 

2 2 2 5 2 1 1 5 2 3 1 1 

3 2 4 3 2 3 2 2 2 5 3 2 

4 1 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 

5 1 2 2 1 2 2 4 1 5 1 2 

6 1 5 2 3 3 2 2 2 6 2 2 

7 1 2 3 1 2 3 3 1 4 2 1 

8 2 2 4 2 4 3 4 3 5 2 1 

9 3 4 3 4 4 5 5 2 5 3 4 

10 1 3 3 1 3 2 5 3 4 3 1 

11 2 2 5 2 2 1 3 1 6 1 4 

12 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 2 

13 4 2 5 3 3 2 1 1 4 2 1 

14 4 2 3 2 3 2 2 2 5 2 2 

15 3 2 3 3 3 2 2 2 5 4 3 

16 3 3 4 3 5 3 4 2 6 5 5 

17 5 3 5 3 2 2 2 3 5 3 3 

18 4 2 5 5 2 3 4 3 5 3 4 

19 4 2 5 2 4 3 2 2 5 4 4 

20 3 2 5 2 1 2 2 1 5 1 1 

21 1 4 1 1 5 2 1 2 4 3 1 

22 2 3 3 3 3 2 1 1 4 2 1 

23 3 3 3 4 1 4 4 2 4 2 2 

24 4 2 4 3 3 3 2 2 5 5 4 

25 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 

26 4 2 5 1 4 1 3 3 5 3 1 

27 2 1 1 1 2 1 6 1 3 2 2 

28 2 3 3 2 3 2 1 4 2 2 2 

29 3 4 5 2 5 2 2 2 5 2 1 

30 4 2 5 2 3 2 4 3 5 5 2 

31 6 2 5 4 4 4 5 3 6 5 5 

32 4 3 4 2 1 2 6 5 5 2 2 

33 1 3 2 2 3 2 1 4 5 1 1 

34 4 2 4 1 4 2 1 4 6 1 3 

35 5 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 

36 5 2 6 3 4 4 2 5 6 6 3 
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No P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

37 6 1 6 3 5 3 6 6 5 4 5 

38 3 2 3 2 2 2 4 3 4 1 1 

39 4 2 6 2 4 3 1 4 5 4 1 

40 1 2 3 4 1 2 3 1 6 3 4 

41 3 3 4 4 4 3 5 2 6 5 5 

42 3 3 5 3 5 1 2 5 6 5 4 

43 1 3 4 2 3 2 3 2 4 1 4 

44 6 2 6 2 2 6 3 6 4 3 1 

45 1 4 2 2 2 1 2 2 6 3 2 

46 6 2 6 4 1 6 4 4 5 1 1 

47 4 3 5 4 2 3 4 2 5 4 4 

48 1 4 5 2 2 1 1 1 3 1 1 

49 4 3 6 2 5 1 3 5 6 3 2 

50 6 2 5 4 1 5 6 2 6 3 1 

51 6 1 6 4 5 3 2 5 6 6 1 

52 5 2 5 4 5 4 4 2 5 5 5 

53 4 3 5 3 4 3 2 5 5 3 5 

54 5 3 3 2 2 3 1 3 6 4 2 

55 4 2 5 3 3 2 5 4 5 4 3 

56 3 3 5 5 3 5 5 2 5 3 2 

57 4 4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 

58 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 

59 5 3 4 2 4 5 2 2 6 3 1 

60 1 3 2 1 5 2 4 3 4 1 1 

61 4 2 4 2 4 1 1 2 6 3 5 

62 4 1 3 3 4 2 1 2 6 4 1 
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No P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 

1 3 6 2 4 3 4 3 4 5 2 5 

2 1 5 1 1 2 3 3 5 5 2 2 

3 3 2 4 2 2 3 4 3 5 2 2 

4 2 3 1 2 3 3 4 3 5 2 2 

5 1 5 1 3 2 2 1 2 3 1 1 

6 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 2 

7 3 4 1 1 1 2 3 3 3 1 4 

8 1 4 2 2 3 2 3 2 5 1 1 

9 3 5 2 3 1 3 3 3 3 4 3 

10 2 3 1 2 1 4 4 3 4 5 4 

11 2 4 1 2 2 2 4 4 5 2 2 

12 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 

13 1 4 1 4 1 4 3 4 5 1 3 

14 2 5 2 3 2 5 4 5 4 2 3 

15 4 1 1 1 2 4 3 4 4 2 2 

16 2 4 1 2 2 5 3 5 5 3 3 

17 1 3 1 3 5 4 3 4 3 2 2 

18 2 4 2 4 4 3 4 3 3 2 3 

19 2 5 1 3 5 3 4 4 2 2 3 

20 1 2 1 2 4 4 3 4 4 3 3 

21 2 3 1 1 1 1 3 3 4 1 2 

22 1 4 2 3 1 4 3 3 4 2 3 

23 1 2 1 1 5 5 3 5 5 2 4 

24 4 2 3 2 2 5 4 4 3 3 2 

25 1 4 1 2 4 5 4 3 5 2 4 

26 2 3 1 2 2 3 4 4 2 1 3 

27 2 4 1 3 1 4 3 3 5 5 3 

28 3 4 4 2 1 3 4 3 3 2 3 

29 1 2 1 4 1 6 4 2 3 1 4 

30 2 2 1 2 2 4 5 4 4 4 3 

31 3 6 3 4 6 6 2 4 3 4 4 

32 5 2 5 2 3 4 5 5 6 5 5 

33 1 3 1 1 3 1 4 3 3 4 2 

34 1 1 1 1 1 4 3 4 2 2 3 

35 2 2 3 2 4 4 4 5 2 4 5 

36 5 6 3 3 3 4 2 6 2 6 6 

  



97 

 

 

 

No P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 

37 3 6 2 6 2 5 5 6 3 4 6 

38 1 3 1 1 2 4 4 2 5 1 1 

39 3 1 3 1 1 5 5 5 5 6 5 

40 3 3 1 2 5 3 4 4 3 1 1 

41 3 3 1 2 5 4 5 4 4 3 2 

42 4 5 3 5 4 5 4 3 2 5 2 

43 1 1 2 1 2 4 3 3 5 1 2 

44 3 1 3 1 6 5 5 6 3 6 6 

45 2 3 2 4 1 1 2 4 6 1 1 

46 1 6 1 4 6 6 3 5 2 6 6 

47 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 

48 1 2 1 2 5 2 2 5 3 2 2 

49 1 3 2 3 5 4 4 3 3 2 2 

50 5 2 1 4 6 6 2 5 4 4 5 

51 4 6 6 1 1 5 4 5 1 1 5 

52 2 4 2 2 5 4 5 4 4 2 4 

53 5 2 2 3 4 4 5 4 5 2 3 

54 4 1 4 2 1 4 6 3 5 3 4 

55 5 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 

56 2 2 2 2 4 4 2 4 4 3 3 

57 2 5 2 4 5 2 4 4 4 2 2 

58 1 2 1 2 3 2 4 2 3 1 1 

59 1 1 1 1 2 6 2 5 6 5 4 

60 1 5 1 1 3 2 4 3 5 1 2 

61 1 1 1 1 4 2 4 4 6 2 2 

62 1 2 1 6 6 1 3 3 5 2 1 
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Lampiran 7. Hasil Uji Reabilitas dan Validitas Modifikasi Smartphone 

Addiction versi Bahasa Indonesia 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.845 .844 33 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item01 102.60 283.064 .455 .634 .837 

item02 102.39 290.766 .250 .635 .844 

item03 102.05 299.883 .081 .676 .850 

item04 101.60 287.589 .435 .731 .838 

item05 102.02 305.885 -.029 .545 .852 

item06 100.79 295.578 .364 .697 .841 

item07 101.00 296.295 .248 .672 .843 

item08 102.44 278.217 .567 .727 .834 

item09 101.89 285.249 .469 .590 .837 

item10 101.89 288.266 .427 .676 .839 

item11 103.23 294.276 .236 .571 .844 

item12 102.21 266.726 .740 .834 .827 

item13 102.95 315.883 -.323 .621 .854 

item14 101.50 275.303 .651 .679 .831 

item15 102.89 289.774 .447 .718 .839 

item16 102.37 298.762 .143 .713 .846 

item17 102.94 282.160 .564 .836 .835 

item18 102.48 288.713 .296 .577 .843 

item19 102.76 282.252 .503 .712 .836 

item20 100.61 293.225 .367 .573 .841 

item21 102.60 278.999 .562 .764 .834 

item22 103.08 291.977 .262 .603 .843 

item23 103.26 283.900 .502 .708 .836 

item24 102.27 295.317 .170 .638 .847 

item25 103.68 293.107 .325 .653 .841 

item26 103.08 294.600 .246 .699 .843 

item27 102.50 290.057 .250 .691 .845 

item28 101.85 276.815 .630 .782 .832 

item29 101.94 299.307 .184 .630 .845 

item30 101.69 284.708 .600 .815 .835 

item31 101.60 316.605 -.269 .584 .856 

item32 102.87 280.377 .482 .753 .836 

item33 102.48 274.778 .653 .881 .831 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 62 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 62 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.890 .892 21 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item01 64.85 210.028 .453 .455 .887 

item02 64.65 214.331 .298 .404 .892 

item03 63.85 213.897 .435 .609 .887 

item04 63.05 220.604 .375 .459 .888 

item05 64.69 205.724 .568 .651 .883 

item06 64.15 212.487 .450 .434 .886 

Item07 64.15 213.667 .452 .597 .886 

Item08 64.47 193.466 .802 .733 .875 

Item09 63.76 203.137 .656 .586 .880 

item10 65.15 215.765 .449 .575 .887 

item11 65.19 207.372 .619 .704 .882 

item12 65.02 209.065 .508 .630 .885 

Item13 62.87 218.999 .359 .446 .889 

Item14 64.85 207.011 .547 .637 .884 

Item15 65.52 211.729 .472 .557 .886 

Item16 65.94 217.865 .350 .573 .889 

Item17 64.76 214.383 .282 .592 .893 

Item18 64.11 203.708 .655 .723 .880 

Item19 63.95 210.145 .646 .658 .882 

Item20 65.13 207.458 .485 .695 .886 

Item21 64.74 202.326 .668 .781 .880 
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Lampiran 8. Data Penelitian 

No SAS-BI DASS-D DASS-A 

1 80 3 8 

2 68 1 7 

3 69 8 8 

4 78 6 11 

5 79 6 10 

6 66 1 2 

7 67 3 5 

8 56 0 1 

9 68 0 6 

10 63 7 5 

11 67 4 8 

12 73 1 2 

13 61 0 1 

14 64 1 2 

15 55 0 0 

16 58 2 3 

17 74 1 1 

18 68 5 5 

19 72 6 3 

20 58 0 4 

21 68 16 13 

22 68 0 2 

23 56 0 0 

24 74 2 10 

25 74 1 4 

26 61 3 4 

27 57 0 0 

28 66 9 9 

29 54 0 1 

30 66 2 4 

31 65 1 7 

32 55 4 4 

33 64 1 1 

34 69 3 14 

35 49 1 0 

36 53 1 0 

37 65 1 5 

38 69 9 6 

39 88 3 8 
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No SAS-BI DASS-D DASS-A 

40 64 0 1 

41 72 0 5 

42 65 1 1 

43 75 2 3 

44 78 17 5 

45 64 4 6 

46 74 1 2 

47 52 0 2 

48 75 7 9 

49 61 2 1 

50 62 7 10 

51 62 8 13 

52 64 1 5 

53 67 2 3 

54 78 0 5 

55 62 0 0 

56 78 1 2 

57 67 0 1 

58 59 0 5 

59 59 0 2 

60 55 8 3 

61 70 2 5 

62 69 1 7 

63 58 2 4 

64 61 2 6 

65 55 0 1 

66 90 9 13 

67 56 0 0 

68 78 2 7 

69 58 1 0 

70 65 4 11 

71 60 0 5 

72 66 4 9 

73 69 2 2 

74 64 4 9 

75 65 10 4 

76 65 0 3 

77 72 1 2 

78 86 7 10 

79 66 0 1 
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No SAS-BI DASS-D DASS-A 

80 62 1 3 

81 74 4 9 

82 57 0 0 

83 96 4 13 

84 60 1 2 

85 57 2 3 

86 58 7 4 

87 58 2 1 

88 63 1 12 

89 67 3 9 

90 42 0 0 

91 66 4 6 

92 86 4 11 

93 57 0 0 

94 85 7 9 

95 55 0 0 

96 48 0 0 

97 72 4 4 

98 67 6 2 

99 62 0 1 

100 63 1 3 

  



105 

 

 

 

Lampiran 9. Deskripsi Data Penelitian Smartphone Addiction 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

SAS 100 42 96 6586 65.86 .937 9.366 

Valid N (listwise) 100       

 
SAS 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

42 1 1.0 1.0 1.0 

48 1 1.0 1.0 2.0 

49 1 1.0 1.0 3.0 

52 1 1.0 1.0 4.0 

53 1 1.0 1.0 5.0 

54 1 1.0 1.0 6.0 

55 5 4.9 5.0 11.0 

56 3 2.9 3.0 14.0 

57 4 3.9 4.0 18.0 

58 6 5.9 6.0 24.0 

59 2 2.0 2.0 26.0 

60 2 2.0 2.0 28.0 

61 4 3.9 4.0 32.0 

62 5 4.9 5.0 37.0 

63 3 2.9 3.0 40.0 

64 6 5.9 6.0 46.0 

65 6 5.9 6.0 52.0 

66 6 5.9 6.0 58.0 

67 6 5.9 6.0 64.0 

68 5 4.9 5.0 69.0 

69 5 4.9 5.0 74.0 

70 1 1.0 1.0 75.0 

72 4 3.9 4.0 79.0 

73 1 1.0 1.0 80.0 

74 5 4.9 5.0 85.0 

75 2 2.0 2.0 87.0 

78 5 4.9 5.0 92.0 

79 1 1.0 1.0 93.0 

80 1 1.0 1.0 94.0 

85 1 1.0 1.0 95.0 

86 2 2.0 2.0 97.0 

88 1 1.0 1.0 98.0 

90 1 1.0 1.0 99.0 

96 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 98.0 100.0  
Missing System 2 2.0   
Total 102 100.0   
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Lampiran 10. Deskripsi Data Penelitian Depresi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

DASS-D 100 0 17 275 2.75 .332 3.319 

Valid N (listwise) 100       

 

 

DASS-D 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 28 27.5 28.0 28.0 

1 22 21.6 22.0 50.0 

2 13 12.7 13.0 63.0 

3 6 5.9 6.0 69.0 

4 11 10.8 11.0 80.0 

5 1 1.0 1.0 81.0 

6 4 3.9 4.0 85.0 

7 6 5.9 6.0 91.0 

8 3 2.9 3.0 94.0 

9 3 2.9 3.0 97.0 

10 1 1.0 1.0 98.0 

16 1 1.0 1.0 99.0 

17 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 102 100.0   
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Lampiran 11. Deskripsi Data Penelitian Kecemasan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

DASS-A 100 0 14 459 4.59 .380 3.803 

Valid N (listwise) 100       

 

DASS-A 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 13 12.7 13.0 13.0 

1 13 12.7 13.0 26.0 

2 12 11.8 12.0 38.0 

3 9 8.8 9.0 47.0 

4 9 8.8 9.0 56.0 

5 11 10.8 11.0 67.0 

6 5 4.9 5.0 72.0 

7 4 3.9 4.0 76.0 

8 4 3.9 4.0 80.0 

9 7 6.9 7.0 87.0 

10 4 3.9 4.0 91.0 

11 3 2.9 3.0 94.0 

12 1 1.0 1.0 95.0 

13 4 3.9 4.0 99.0 

14 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 98.0 100.0  

Missing System 2 2.0   

Total 102 100.0   
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Lampiran 12. Uji Normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SAS DASS-D DASS-A 

N 100 100 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 65.86 2.75 4.59 

Std. Deviation 9.366 3.319 3.803 

Most Extreme Differences 

Absolute .109 .219 .132 

Positive .109 .219 .132 

Negative -.063 -.204 -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.087 2.194 1.320 

Asymp. Sig. (2-tailed) .188 .000 .061 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 13. Uji Korelasi Depresi dan Kecemasan dengan Smartphone 

Addiction  

 

Correlations 

 SAS DASS-D DASS-A 

Spearman's rho 

SAS 

Correlation Coefficient 1.000 .452** .598** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 100 100 100 

DASS-D 

Correlation Coefficient .452** 1.000 .676** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 100 100 100 

DASS-A 

Correlation Coefficient .598** .676** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 14.  Uji Linieritas Kecemasan dan Smartphone Addiction 

  

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

SAS * DASS-A 

Between 

Groups 

(Combined) 4158.425 14 297.030 5.579 .000 

Linearity 3030.305 1 3030.305 56.915 .000 

Deviation from 

Linearity 
1128.120 13 86.778 1.630 .093 

Within Groups 4525.615 85 53.243   

Total 8684.040 99    
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Lampiran 15. Uji Regresi Sederhana Kecemasan dan Smartphone Addiction 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SAS 65.86 9.366 100 

DASS-A 4.59 3.803 100 

 

 

Correlations 

 SAS DASS-A 

Pearson Correlation 
SAS 1.000 .591 

DASS-A .591 1.000 

Sig. (1-tailed) 
SAS . .000 

DASS-A .000 . 

N 
SAS 100 100 

DASS-A 100 100 

 

 

  Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .591a .349 .342 7.595 .349 52.526 1 98 .000 

a. Predictors: (Constant), DASS-A 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3030.305 1 3030.305 52.526 .000b 

Residual 5653.735 98 57.691   

Total 8684.040 99    

a. Dependent Variable: SAS 

b. Predictors: (Constant), DASS-A 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 
(Constant) 59.183 1.194  49.568 .000    

DASS-A 1.455 .201 .591 7.248 .000 .591 .591 .591 

a. Dependent Variable: SAS 
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Lampiran 16. Uji Homogenitas Umur dan Smartphone Addiction 

 

Test of Homogeneity of Variances 

SAS 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.482 1 98 .489 
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Lampiran 17. Uji t-test Jenis Kelamin dan Smartphone Addiction 

 

Group Statistics 

 Jenis Kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SAS 
Laki-laki 46 64.43 9.901 1.460 

Perempuan 54 67.07 8.795 1.197 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SAS 

Equal 

variances 

assumed 

.482 .489 -1.412 98 .161 -2.639 1.870 -6.350 1.071 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-1.398 90.941 .165 -2.639 1.888 -6.389 1.110 
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Lampiran 18. Uji korelasi lama rata-rata penggunaan smartphone dalam 

sehari dan waktu jeda bangun tidur pagi hari hingga menggunakan 

smartphone dengan smartphone addiction 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SAS Penggunaan 

smartphone 

dalam sehari 

Waktu jeda 

bangun tidur  

N 100 100 100 

Normal Parametersa,b 

Mean 65.86 7.61 27.42 

Std. 

Deviation 
9.366 4.114 39.049 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .109 .122 .264 

Positive .109 .122 .264 

Negative -.063 -.076 -.241 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.087 1.222 2.637 

Asymp. Sig. (2-tailed) .188 .101 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Correlations 

 SAS Penggunaan 

smartphone 

dalam sehari 

Waktu jeda 

bangun tidur  

Spearman's 

rho 

SAS 

Correlation Coefficient 1.000 .273** -.213* 

Sig. (2-tailed) . .006 .033 

N 100 100 100 

Penggunaan 

smartphone 

dalam sehari 

Correlation Coefficient .273** 1.000 -.057 

Sig. (2-tailed) .006 . .571 

N 100 100 100 

Waktu jeda 

bangun tidur 

Correlation Coefficient -.213* -.057 1.000 

Sig. (2-tailed) .033 .571 . 

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 


