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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi menunjukkan perkembangan pesat diberbagai bidang 

kehidupan, terutama pada bidang teknologi. Seiring berjalannya waktu dalam 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih, ada banyak 

kemajuan dari bidang teknologi. Hal tersebut ditandai oleh munculnya berbagai 

peralatan yang kian canggih untuk menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Salah 

satunya adalah peralatan komunikasi berupa telepon seluler atau smartphone yang 

semakin hari semakin canggih. Bahkan smartphone pada saat ini sudah menjadi 

kebutuhan utama manusia sebagai alat komunikasi yang tak terbatas ruang, tempat 

dan waktu sehingga mampu memudahkan komunikasi antar individu.  

Widiawati dan Sugiman (2014), mengatakan jika dilihat dari karakteristik 

penggunan smartphone, tidak hanya oleh orang dewasa atau usia lanjut (22 tahun 

keatas) dan remaja usia (12-21 tahun) saja, akan tetapi juga oleh anak-anak pada 

usia (5-11 tahun) bahkan smartphone telah digunakan oleh balita usia (3-4 tahun) 

yang seharusnya belum layak menggunakannya. Pada usia anak Sekolah Dasar, 

idealnya siswa masih senang bermain selayaknya anak kecil pada umumnya. Hal 

ini sejalan dengan pernyataan dikemukakan oleh Abdul Alim (2009: 82) dalam 

Burhaein Erick (2017) menyatakan bahwa anak usia sekolah dasar masih senang 

bermain, masih senang bergerak, senang bekerja kelompok, dan senang merasakan 

atau melakukan sesuatu secara langsung. Hal ini sangat penting karena pada usia 

anak sekolah dasar hanya bermain dan belajar serta tidak bermain telepon genggam 

atau smartphone di usia tersebut. 

Kenny dan Pon (2011), menyatakan bahwa smartphone adalah telepon pintar 

yang memiliki kemampuan seperti computer sehingga memiliki kemampuan untuk 

terhubung ke banyak layanan berbasis internet yaitu e-mail, geo-location, video 

streaming dan media social. Menurut pendapat Gary B, Thomas J & Misty E (2007) 

dalam V, Juniver. Mokalu (2016) smartphone adalah telepon yang internet enabled 



 
 

2 

 

yang biasanya menyediakan fungsi Personal Digital Assaint (PDA), seperti fitur 

kalender, agenda, buku alamat, kalkulator dan catatan. 

Penggunaan internet di Indonesia memiliki asosiasi yang aktif mengawasi 

penyelenggara jasa internet, asosiasi tersebut bernama APIJI atau Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. APIJI (2012), pengguna internet yang 

mengaksesnya lewat smartphone mencapai 65,7% sedangkan 34,3% mengakses 

internet melalui computer atau laptop. Tingkat penggunaan smartphone semakin 

bertambah setiap tahunnya. Penelitian oleh APIJI tersebut selanjutnya dilengkapi 

oleh survey yang telah dilakukan oleh Mobile Report Ericsson, yang menyatakan 

bahwa pengguna perangkat mobile di Indonesia pada kuartal pertama 2016 

mencapai 5 juta atau yang tertinggi ketiga di kawasan Asia Pasifik bahkan 

pengguna smartphone di Indonesia mencapai angka 10 juta ditahun sebelumnya 

yaitu 2015, sekaligus menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan Oceania serta 

diprediksi akan mencapai 250 juta di akhir tahun 2021. Data-data tersebut 

menunjukkan bahwa pengguna smartphone mengalami peningkatan yang 

signifikan setiap tahunnya.  

Kemajuan teknologi menjadi salah satu pemicu utama semakin banyaknya 

inovasi yang diciptakan dalam dunia pendidikan. Memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan memberikan 

kemajuan pendidikan di Indonesia. Adanya perkembangan teknologi komunikasi 

yang menjadi jembatan ilmu salah satunya adalah dengan dimanfaatkannya 

perangkat teknologi seperti smartphone yang didalamnya sebagai media informasi 

misalnya internet. Peserta dapat mengeksplorasi informasi yang ada di seluruh 

dunia dengan lebih efisien dan efektif hanya dengan mengakses internet. 

Smartphone memang menjadi pendukung pembelajaran, seperti yang dinyatakan 

oleh kitchenham (2011: 9) dalam Ismanto Edi, Novalia Melly, Benny Pratama 

Herlandy (2017) berpendapat bahwa pemanfaatan smartphone dalam program 

pendidikan menjadikan perangkat ini sebagai salah satu bentuk perangkat yang 

dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengembangan media. Penggunaan 

smartphone dalam Pendidikan dikenal sebagai teknologi mobile learning (m-

Learning). Pemanfaatan m-Learning dinyatakan oleh Gonzalez (2015: 32) dalam 
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Ismanto Edi, Novalia Melly, Benny Pratama Herlandy (2017), dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada peserta untuk mengakses bahan belajar ataupun 

sebagai media pembelajaran. Selain itu, Rogozin (2012: 913) dalam Ismanto Edi, 

Novalia Melly, Benny Pratama Herlandy (2017) yang menyatakan bahwa dengan 

menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran memberikan kesempatan 

belajar yang lebih mendalam bagi siswa karena dengan menggunakan smartphone 

siswa dapat mengembangkan pembelajaran melalui penelusuran informasi dari 

internet, serta melatih keterampilan mereka dalam melaksanakan praktikum karena 

prinsip mobilitas yang dimiliki oleh smartphone. 

Adanya teknologi smartphone kegiatan pembelajaran tidak hanya bersifat 

konvesional saja. Hal tersebut sejalan dengan konsep pembelajaran yang 

memanfaatkan perangkat elektronik atau e-learning yaitu untuk mengatasi batas 

ruang dan waktu, sehingga proses belajar dapat dilakukan kapan dan dimana saja. 

Smartphone berperan sebagai media pembelajaran. Media dirancang dan diciptakan 

untuk mempermudah proses belajar, baik guru maupun siswa. Smartphone 

berfungsi sebagai alat atau media komunikasi, sehingga dari fungsi tersebut bisa 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Dengan dimanfaatkannya smartphone 

sebagai media pembelajaran siswa dapat mengakses materi atau bahkan mencari 

segala bentuk informasi mengenai pendidikan. Selain itu, pembelajaran dengan 

memanfaatkan perangkat teknologi seperti smartphone dapat dirasakan lebih 

praktis lagi karena bisa memanfaatkan SMS sebagai media saling tukar informasi.  

Keberadaan smartphone yang semakin banyak pada jaman sekarang tentunya 

membawa berbagai dampak bagi penggunannya, baik dampak positif maupun 

dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Maria (2013) dalam Hidayatullah, 

Arief (2020) salah satu dampak positif dari smartphone pada kalangan anak-anak 

adalah penggunanya dalam konteks pembelajaran yang dapat meningkatkan nilai 

secara akademis. Sunarto (2011) menyatakan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan 

dan perlindungan hak anak dan remaja atas informasi seharusnya membutuhkan 

langkah-langkah strategis yang perlu didukung serta dilaksanakan bersama oleh 

semua elemen bangsa dan negara. Karena pada faktanya, media sering menyajikan 

informasi yang justru dapat membahayakan anak dan remaja, baik secara fisik 
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maupun mental. Akan tetapi jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka 

keberadaan smartphone akan menjadi racun bagi penggunanya, terutama bagi anak-

anak. Banyak anak-anak begitu menikmati penggunaan smartphone sehingga tidak 

mempedulikan kegiatan belajar, sebagaimana yang menjadi hasil penelitian saat ini 

yang menyatakan bahwa pengguna smartphone terbanyak adalah pada anak-anak 

usia 5-12 tahun (Ameliola dan Nugraha, 2013).  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ika Ari Pratiwi (2019) yang 

dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Kudus menunjukkan bahwa siswa yang 

mengalami ketergantungan dalam penggunaan handphone lebih memilih bermain 

atau menggunkan handphone dari pada bermain dengan teman-temannya ketika 

mereka memiliki waktu luang. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk 

melakukan penelitian lanjutan terkait penggunaan handphone atau smartphone 

dikalangan anak-anak sekolah dasar di daerah Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

bulan Agustus 2020 terhadap anak-anak siswa sekolah dasar di Desa Dukuh 

Waringin RT 01/RW 02, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, terdapat 5 anak 

yang mengalami kecanduan smartphone atau nomophobia yang tidak disadari oleh 

orang tua dan bahkan oleh anak-anak itu sendiri. Kecenderungan nomophobia 

tersebuat tentu membawa berbagai dampak terhadap aktivitas anak-anak tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan belajar siswa sekolah 

dasar. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil observasi dan wawancara awal kepada 

siswa, orang tua siswa dan saudara siswa yang merasa bahwa siswa terlalu sering 

memainkan smartphone yang cenderung mengalami kecanduan atau nomophobia 

dimana memang berdampak pada motivasi belajar siswa. Adapun pra penelitian 

terlampir pada halaman 50. 

Penelitian yang dilakukan oleh Caglar Yildirim, seorang peneliti asal Turki 

yang fokus terhadap Nomophobia menjadi acuan peneliti-peneliti lain untuk 

memperdalam Nomophobia. Yildirim, (2014: 06) dalam Hilwa, Diandra Mawardi 

(2018), nomophobia merupakan rasa takut berada diluar kontak ponsel dan 

dianggap sebagai fobia modern sebagai efek samping dari interaksi antara manusia, 

teknologi informasi, dan komunikasi khususnya ponsel atau smartphone. Istilah 
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nomophobia pertama kali disebutkan pada tahun 2008 oleh kantor pos United 

Kingdom atau Inggris yang meneliti tentang kecemasan penderita pengguna 

smartphone Secure Envoy (2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

King, Valencia, Silval, Sancassiani & Nardi (2014), karakteristik dari nomophobia 

adalah kecemasan, depresi, gemeter, keringat, kesepian bahkan serangan kepanikan 

dalam kasus ekstrim. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yildrim 

(2014: 40) dalam Hilwa, Diandra Mawardi (2018) terdapat 4 aspek yang terdapat 

dalam nomophobia yaitu not being able to communicate (tidak dapat 

berkomunikasi), losing connectedness (kehilangan koneksi), losing connectedness 

(kehilangan koneksi), lot being able to access information (tidak dapat mengakses 

informasi). Nomophobia yang menjangkit anak-anak usia 5-12 tahun sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari, termasuk dalam motivasi belajar. 

Pada sebuah penelitiannya, Hamalik (2003: 158) dalam Istiqomah, Wahyu 

(2019) yang menyatakan bahwa motivasi adalah perubahan yang berasal dari dalam 

diri seseorang dimana ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan”. Seseorang akan melakukan suatu kegiatan 

ketika dirinya memiliki tujuan yang ingin dicapai dimana ia memiliki tujuan yang 

ingin dicapai serta memiliki faktor pendorong yang berkaitan dengan kegiatan 

tersebut. Cleopatra (2015), mengemukakan bahwa motivasi merupakan bagian 

dalam dari suatu keadaan yang menyebabkan seseorang dalam bertindak dengan 

cara yang jelas untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu. Seseorang akan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatannya jika memiliki motivasi yang 

tinggi. Begitupun juga seorang siswa, seorang siswa akan belajar apabila ada faktor 

pendorongnya yang disebut motivasi. Menurut Sardiman (1986: 22) dalam Idzhar 

Ahmad (2016), mendefinisikan bahwa belajar dimaksudkan sebagai usaha 

penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagai kegiatan menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya. Maksudnya dapat diartikan bahwa belajar 

adalah suatu usaha pengembangan diri. Menurut Dalyono (2005: 55) dalam 

Oktiani, Ifni (2017) memaparkan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak 

atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam 

diri juga dari luar. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sobon, Walewangko, 

Mangundap (2019), penggunaan smartphone atau nomophobia yang berlebihan 

memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Inpres 03 Paniki 

Bawah meskipun tingkat pengaruhnya masih tergolong rendah yakni 6,1% dengan 

tingkat signifikansi 0,190. Apabila mengacu pada pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe, Kabupaten 

Kudus, pada saat observasi ada 5 anak yang dikategorikan sebagai nomophobia 

dikarenakan menangis dan marah saat smartphone diminta, selalu ingin memegang 

smartphone dan selalu mencari smartphone ketika smartphone tidak ada 

didekatnya. Aplikasi yang dibuka saat anak menggunakan smartphone adalah 

tiktok, youtube, google, wps office, free fire, dan mobile legend serta anak pada 

saat menggunakan smartphone tidak ada batasnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

observasi dan wawancara awal kepada siswa, orang tua siswa dan saudara siswa 

dimana hal tersebut memang benar adanya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

berinisiatif untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Dampak Nomophobia 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Desa Dukuh 

Waringin RT 01/RW 02, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus)”.  

Penelitian ini berusaha menjelaskan dampak dari nomophobia terhadap 

motivasi belajar siswa dan diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan 

mengenai dampak ketergantungan smartphone atau nomophobia terhadap motivasi 

belajar siswa di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe, Kabupaten 

Kudus. Sehingga dapat diketahui dampak negatif yang ditimbulkan kemudian dapat 

diantisipasi oleh para orang tua dan anak di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 

Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.Sementara itu, penelitian ini dilakukan selama 

bulan Februari hingga April 2021.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana kondisi ketergantungan ponsel atau nomophobia pada siswa 

sekolah dasar di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe, 

Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa sekolah dasar di Desa Dukuh Waringin RT 

01 RW 02 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus? 

3. Bagaimana dampak nomophobia terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar 

di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui kondisi ketergantungan ponsel atau nomophobia pada anak 

sekolah dasar di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe, 

Kabupaten Kudus. 

2. Mengetahui motivasi belajar siswa sekolah dasar di Desa Dukuh Waringin RT 

01 RW 02 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 

3. Mengetahui dampak dari nomophobia terhadap motivasi belajar siswa di Desa 

Dukuh Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan mengenai 

dampak ketergantungan ponsel atau nomophobia terhadap motivasi belajar siswa 

di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 

Sehingga dapat diketahui dampak negatif yang ditimbulkan kemudian dapat 

diantisipasi oleh para orang tua dan anak di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 

Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dampak negatif nomophobia 

terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar sehingga para orang tua 

diharapkan dapat melakukan upaya untuk mengatasi dampak negatif dari 

nomophobia tersebut agar tidak mengganggu motivasi belajar siswa sekolah 

dasar. 

2. Bagi Siswa 
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Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dampak negatif nomophobia 

terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar sehingga siswa diharapkan dapat 

melakukan upaya untuk mencegah dan mengatasi kecanduan terhadap ponsel 

atau nomophobia. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan, syarat 

kelulusan mendapatkan gelar sarjana dan sebagai bahan pertimbangan atau 

acuan dengan materi yang serupa. 

1.5 Ruang Lingkup 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan meneliti secara langsung terjun 

melihat keadaan lokasi penelitian untuk meneliti siswa yang mengalami kecanduan 

smartphone atau nomophobia yang berdampak pada motivasi belajar. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi karena penelitian ini 

untuk mengetahui dampak dari nomophobia terhadap motivasi belajar siswa 

sekolah dasar di Desa Dukuh Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus. Peneliti melakukan penelitian dengan siswa sekolah dasar di Desa Dukuh 

Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan terjun 

langsung pada lokasi penelitian dan wawancara terhadap anak, orang tua dan 

saudara agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam sehingga dapat 

diketahui dampak dari nomophobia terhadap motivasi belajar siswa. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan meneliti untuk menganalisis dampak dari kecanduan 

smartphone atau nomophobia terhadap motivasi belajar siswa di Desa Dukuh 

Waringin RT 01 RW 02 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

 

1.6 Definisi Operasional 

 Sesuai dengan judul penelitian ini “Analisis Dampak Nomophobia 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar” maka, definisi operasional dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 
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1.  Nomophobia 

Nomophobia adalah suatu gangguan dimana individu menggunakan 

smartphone secara berlebihan yang mengakibatkan kondisi dimana individu 

merasa tidak nyaman, gelisah, dan cemas apabila tidak menggunakan smartphone. 

2. Dampak Nomophobia 

Dampak nomophobia dibagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak 

negatif. Dampak positif dari nomophobia adalah dapat mempermudah seseorang 

dalam berinteraksi, mempermudah siswa untuk mencari materi yang belum 

dikuasai serta dapat mengetahui informasi-informasi yang belum diketahui. 

Sedangkan dampak negatif nomophobia adalah mengeluarkan biaya untuk membeli 

kuota internet dan pulsa agar dapat menggunakan fasilitas yang ada pada 

smartphone, merasa tidak nyaman jika tidak berada disamping smartphone, 

menghiraukan jika diajak berbicara dan menjadikan motivasi belajar menurun. 

3. Motivasi Belajar 

 Keseluruhan daya penggerak dari dalam diri siswa untuk menimbulkan 

kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan pembelajaran, sehingga 

tujuan pembelajaran yang diinginkan akan tercapai. Indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: (1) Tekun menghadapi tugas, (2) Ulet menghadapi 

kesulitan, (3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, (4) Lebih 

senang untuk bekerja sendiri, (5) Cepat merasa bosan pada tugas-tugas yang 

diberikan secara rutin, (6) Dapat mempertahankan pendapatnya, (7) Tidak mudah 

melepaskan hal-hal yang diyakininya, (8) Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal. 

 


