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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ketergantungan addiction 

2.1.1 Definisi Smartphone 

 Smartphone biasa disebut telephone pintar, smartphone terdiri dari 

banyak hardware dan software menarik. Fungsi smartphone tidak hanya 

sebagai ponsel tetapi juga sebagai komputer, mp3 atau pemutar video. 

Hardware dan software smartphone secara dramatis meningkatkan, berbagai 

aplikasi yang sedang dikembangkan akan tersedia untuk memenuhi gaya 

hidup manusia. Manusia dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi 

yang diinginkan setiap saat atau pada kondisi yang dikehendaki oleh pengguna 

smartphone.. Smartphone  memiliki banyak keuntungan, na.mun tidak terbatas 

pada hiburan saja. 
18 

2.1.2 Pengertian Ketergantungan Smartphone 

 Ketergantungan adalah penyakit kronis yang terjadi terutama pada 

jalur reward otak/reward system, motivasi, memori. Disfungsi di jalur ini 

menyebabkan manifestasi biologis, psikologis, sosial dan spiritual yang khas. 

 Ketergantungan ditandai dengan ketidakmampuan untuk melakukan 

hal hal yang bersifat  konsisten abstain, penurunan kontrol perilaku, 

keinginan, dan hubungan interpersonal, dan respon emosional 

disfungsional.
19

 Beberapa zat/nonzat penyebab ketergantungan dapat 



10 
 

 

mempengaruhi baik keadaan mental yang dirasakan secara internal, seperti 

mood, maupun aktivitas yang dapat diamati secara eksternal, seperti perilaku. 

Penyebab ketergantungan dapat menyebabkan gejala neuropsikiatri yang  tak 

dapat dibedakan dengan gejala gangguan psikiatri umum tanpa kausa yang 

diketahui (contohnya, skizofrenia dengan gangguan mood) oleh karena itu, 

gangguan psikiatri primer dan gangguan yang menggunakan zat mungkin 

berkaitan.
20

 Seperti penyakit kronis lainnya, ketergantungan sering 

melibatkan siklus kambuh dan remisi. Tanpa pengobatan atau keterlibatan 

dalam kegiatan pemulihan, ketergantungan adalah progresif dan dapat 

mengakibatkan cacat atau kematian dini.
19

  

 Saat ini, ketergantungan tidak hanya mengacu pada penyalahgunaan 

obat atau zat, tetapi juga mengacu pada perjudian, internet, game, atau 

bahkan smartphone. Hal ini di  kategorikan sebagai  ketergantungan perilaku. 

Sistem diagnostik konvensional menganggap hanya gejala yang disebabkan 

oleh penggunaan narkoba berulang dan berlebihan sebagai kecanduan. 

Dokter menggunakan istilah 'ketergantungan' ketika seseorang terobsesi 

dengan aktivitas tertentu yang menghasilkan gangguan / kegiatan sehari-hari 

dan menunjukkan pola yang sama dengan ketergantungan zat. Contoh klasik 

dari kegiatan ini adalah judi. Dalam sistem diagnostik konvensional, judi 

diklasifikasikan sebagai gangguan kontrol impuls, tapi setelah penelitian 

terus menerus pada kesamaan dengan ketergantungan substansi, itu dianggap 

ketergantungan dalam DSM-5 berdasarkan hasil penelitian pada bukti 

neurobiologis dan psikopatologis nya. Baru-baru ini, telah dilaporkan bahwa 
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berdasarkan kegiatan seperti game, chatting dan pornografi telah 

menunjukkan tingkat ketergantungan yang sama dengan orang-orang yang 

didiagnosa ketergantungan narkoba dan zat. Selain itu, sebagai internet 

menjadi lebih mudah diakses melalui smartphone, pola ketergantungan 

terkait dengan smartphone telah terbukti lebih rutin dan kekhawatiran yang 

berkaitan fenomena telah meningkat.
18

 Ketergantungan smartphone adalah 

salah satu ketergantungan yang memiliki risiko lebih ringan daripada 

ketergantungan alkohol atau obat-obatan.
21

 

2.1.3 Aspek Ketergantungan smartphone 

 Aspek ketergantungan smartphone dapat diterapkan kedalam aspek 

olahraga, sex, game, penggunaan internet, dan smartphone. Aspek tersebut 

antara lain
22

: 

1. Salience 

Salience terjadi jika sebuah kegiatan menjadi paling penting dalam 

hidup, terlalu difokuskan, mendominasi pikiran hingga menyebabkan 

penyimpangan pada kognitif, perasaan (ngidam), dan perilaku. 

2. Modifikasi suasana hati (mood modification) 

Modifikasi suasana hati adalah pengalaman subjektif sebagai akibat 

sebuah kegiatan yang dijadikan sebagai strategi koping. Individu akan 

mengalami peningkatan gairah untuk melarikan diri dari perasaan 

yang tidak diinginkan. 

3. Toleransi  
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Toleransi adalah proses adanya peningkatan aktivitas tertentu yang 

diperlukan untuk mencapai efek kepuasan. 

4. Gejala penarikan (withdrawal) 

Gejala penarikan merupakan perasaan yang tidak menyenangkan atau 

efek fisik yang terjadi saat suatu aktivitas dihentikan atau tiba-tiba 

berkurang misalnya kemurungan, gelisah, cepat marah. 

5. Konflik (Conflict) 

Konflik merupakan sesuatu hal yang terjadi antar individu dengan 

hubungan sekitar mereka seperti kehidupan sosial, pekerjaan, hobi 

dan minat, atau dari individu itu sendiri terkait dengan kegiatan 

tertentu. 

6. Kekambuhan (Relapse) 

Kekambuhan adalah kecenderungan berulang pola sebelumnya, yang 

terjadi setelah mendapat pengobatan. 

2.1.4 Gejala Ketergantungan smartphone 

 Terdapat empat gejala ketergantungan smartphone antara lain 

ketidakmampuan untuk mengontrol keinginan menggunakan smartphone, 

ansietas dan merasa kehilangan bila tidak menggunakan smartphone, 

penarikan dan melarikan diri atau menggunakan smartphone sebagai sarana 

pengalihan diri saat kesepian atau ada masalah, dan kehilangan 

produktivitas.
23

 

2.1.5 Etiologi Ketergantungan Smartphone 

2.1.5.1  Faktor biologis 
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Berdasarkan model neurobiologis, ketergantungan internet 

dihubungkan dengan perubahan neurotransmiter dopamine. Di dalam otak 

terdapat suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur proses  memori, perilaku 

dan emosi, sistem ini biasa disebut dengan sistem limbik, dimana sistem 

limbik ini terdiri dari banyak komponen diantaranya ada hipokampus sebagai 

pusat pembelajaran, amikdala sebagai pengendali emosi, dan juga ada striatum 

di mana striatum ini mengatur proses kontrol perilaku. Ada juga Ventral 

Tegmental Area, yang ketika ada reseptor dari luar maka VTA ini akan 

mengaktifkan nucleus accumbens sebagai pusat kesenangan. Pada nucleus 

accumbens ini lah dopamine banyak di produksi, penelitian-penelitian 

menuliskan bahwa pengaksesan smartphone yang berlebih menyebabkan 

penurunan pemindahan dopamin sehingga terjadi penumpukan dopamin di 

celah sinaps. Penurunan pemindahan dopamin juga terlihat pada gangguan 

penggunaan zat dan perilaku adiktif lainnya.
16

 Diketahui juga bahwa 

ketergantungan atau adiksi mengaktivasi rewards system. Pelepasan dopamin 

terjadi pada nucleus accumbens, yang merupakan rewards system terkait 

dengan adiksi. Ketika teraktivasi,terjadi peningkatan pelepasan dopamin, 

opiat, dan neurokimia lainnya yang mempengaruhi reseptor sehingga 

menimbulkan perubahan pola perilaku
19

 

Selain neurotransmitter faktor Genetik juga berpengaruh besar. 

Promotor dari gen transporter serotonin (5HTTLPR) berperan dalam regulasi 

neurotransmiter serotonergik. Varian alel panjang homozigot (L) berhubungan 

dengan konsetrasi lebih tinggi mRNA serotonin dan peningkatan reuptake 
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serotonin dibandingkan varian yang mengandung varian alel pendek (S). Pada 

individu adiksi internet terdapat short allelic variant of the serotonin 

transporter gene (SS-5HTTLPR) yang lebih tinggi sehingga reuptake 

serotonin akan berkurang. Peningkatan serotonin dapat meningkatkan rasa 

senang dan individu akan merasa dalam kondisi yang lebih baik dalam 

beraktivitas
24

 

2.1.5.2 Faktor Psikososial 

Terdapat empat faktor penting terkait ketergantungan smartphone, 

antara lain
25

: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang menggambarkan 

karakteristik individu, seperti tingkat sensation seeking yang tinggi, 

self esteem yang rendah, dan kontrol diri yang rendah. Tingkat 

sensation seeking disebabkan karena individu lebih cenderung cepat 

bosan. Self esteem yang rendah menyebabkan individu merasa tidak 

aman saat berinteraksi secara langsung dan lebih memilih 

menggunakan media. Kontrol diri yang rendah dan kebiasaan 

menggunakan smartphone yang tinggi membuat individu lebih mudah 

mengalami kecanduan smartphone. 

2. Faktor Situasional 

Faktor  ini termasuk faktor yang mengarah ke penggunaan 

smartphone sebagai sarana pengalihan stress ketika menghadapi 

situasi yang tidak nyaman, seperti saat mengalami kesedihan, tidak 
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ada kegiatan saat waktu luang, kecemasan dan mengalami kejenuhan 

belajar. 

3. Faktor Sosial 

Faktor sosial terdiri atas faktor penyebab sebagai sarana 

interaksi dengan orang lain. Faktor ini termasuk mandatory behavior 

merupakan perilaku untuk memuaskan kebutuhan berinteraksi yang 

disimulasikan oleh orang lain sedangkan connected presence 

merupakan perilaku interaksi dengan orang lain yang berasal dari 

dalam diri. 

4. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, 

meliputi tingginya paparan media tentang smartphone dan fasilitas 

yang dimiliki smartphone tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi penggunaan Smartphone, diantaranya adalah: 

1. Usia 

Usia berhubungan dengan kemampuan seseorang 

menggunakan smartphone. Berdasarkan data statistic Pew Research 

Center, pengguna smartphone tertinggi adalah pada kelompok usia 18 

sampai 29 tahun dan terendaFh pada usia diatas 65 tahun.
3
  

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh International Data 

Coorperation (ICD) responden berusia 18-24 tahun banyak 

menghabiskan waktu dengan menggunakan smartphone baik untuk 
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sekedar main games dan mengecek jejaring sosial agar selalu 

terhubung dengan pengguna lainnya
9
 

2. Jenis Kelamin 

Studi menbuktikan bahwa laki-laki memiliki tingkat adopsi 

teknologi baru yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Leung 

dalam penelitiannya mengemukakan bahwa jumlah perempuan yang 

menggunakan situs jejaring sosial lebih tinggi dibandingkan laki-laki 

secara otomatis hal ini berkorelasi lurus terhadap penggunaan 

smartphone 
26

  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Park dan Lee 

menjelaskan bahwa perempuan memiliki risiko perilaku kecanduan 

smartphone lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini 

dikarenakan perempuan lebih sering menggunakan fitur-fitur yang 

berada di dalam smartphone.
9
 

3. Prestasi 

Prestasi seorang mahasiswa diukur berdasarkan indeks prestasi 

(IPK). Seseorang mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik 

memiliki manajemen waktu yang baik pula misalnya dalam mengatur 

jumlah  jam belajar dan jumlah jam relaksasi atau refreshing. 

Relaksasi atau refreshing sesaat dapat dilakukan dengan 

menggunakan smartphone. Berdasarkan penelitian Stollak dan Junco, 

mahasiswa yang memiliki IPK tinggi menghabiskan waktu lebih 

sedikit dalam menggunakan smartphone.
27
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4. Sosial Ekonomi 

Sebagai media teknologi, informasi, dan komunikasi, 

penggunaan smartphone memerlukan biaya.  Penelitian Sharma 

menunjukkan bahwa  61% siswa harus mengisi ulang layanan internet 

sebulan sekali, 28% dua kali sebulan, sementara 11% siswa harus 

mengisi ulang lebih dari tiga kali sebulan. Padahal tidak semua 

kalangan memiliki kemampuan dan kesadaran untuk memenuhi 

kebutuhan informasi dan komunikasi yang bisa didapatkan melalui 

smartphone.
28

 

5. Pergaulan  

Penelitian yang dilakukan oleh Greenhow dan Burton,  

responden melaporkan penggunaan smartphone yang didalamnya 

mengandung fitur-fitur yang memperdalam  persahabatan dengan 

teman dekat yang sudah ada, memulai, membangun, dan menjaga 

hubungan dengan kelompok lain.
29

  

6. Kepribadian  

Menurut Carl Jung, terdapat tiga macam kepribadian yaitu 

kepribadian introvert, ambievert, dan ekstrovert. Kepribadian-

kepribadian tersebut menyumbang andil besar dalam penggunaan 

smartphone. Kebanyakan orang dengan kepribadian introvert lebih 

banyak menggunakan waktunya untuk mengakses fitur yang ada pada 

smartphone, dikarenakan fitur pada smartphone dapat menyediakan 

sarana bersosialisasi dan berkomunikasi tanpa memerlukan 
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komunikasi tatap muka yang membuat orang dengan kepribadian 

introvert tidak nyaman. Hal ini berbanding terbalik dengan orang 

yang memiliki kepribadian ekstrovert dimana mereka cenderung 

menyukai komunikasi langsung dengan tatap muka.
30,31

  

7. Tujuan penggunaan
32,33 

  

Hal ini berbanding lurus terhadap lama waktu seseorang 

menggunakan smartphone. Tujuan penggunaan, antara lain : 

 Relaksasi dan mengisi waktu luang 

 Penggunaan di tempat umum 

 Penggunaan terkait stress 

 Penggunaan terkait akademik 

 Komunikasi 

2.1.6 Dampak Ketergantungan Smartphone 

Dampak ketergantungan smartphone antara lain:
34

 

1. Konsumtif, penawaran yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan 

telephone genggam (operator) menyebabkan individu harus 

mengeluarkan biaya untuk memperoleh fasilitas yang digunakan. 

2. Psikologis, individu akan merasa tidak nyaman atau gelisah ketika 

tidak menggunakan atau membawa smartphone.  

3. Fisik, berkurangnya aktivitas fisik secara langsung dengan orang lain. 

4. Relasi sosial, berkurangnya kontak fisik secara langsung dengan 

orang  lain. 
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5. Akademis/pekerjaan, berkurangnya waktu untuk mengerjakan sesuatu 

sehingga produktivitas berkurang dan mengganggu akademisi atau 

pekerjaan. 

6. Hukum, penggunaan yang tidak terkontrol seperti saat mengemudi 

akan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. 

 

2.1.7 Smartphone Addiction Scale (SAS) 

Smartphone Addiction Scale (SAS) adalah skala untuk kecanduan 

smartphone yang terdiri dari 6 faktor dan beberapa item dengan skala Likert 

enam poin (1: "sangat tidak setuju" dan 6: "sangat setuju") berdasarkan 

laporan-mandiri. Enam faktor yang mendasari untuk diteliti yaitu gangguan 

kehidupan sehari-hari, antisipasi positif, penarikan, hubungan yang 

berorientasi dunia maya, berlebihan, dan toleransi.
35

  

Keisioner ini memiliki kelebihan yaitu banyak sekali faktor yang 

bisa diteliti dan sudah di lakukan validasi oleh Nurdiani (2015) berdasarkan 

aspek addiction dari Griffiths (2004), sehingga dapat mempermudah sewaktu 

pengisian kuesioner. 

 

2.2 Kecemasan 

2.2.1 Definisi 

Kecemasan atau dalam Bahasa Inggris adalah “anxiety” berasal dari 

Bahasa Latin “angustus” yang berarti kaku, dan “ango, anci” yang berarti 

mencekik. Kecemasan didefinisikan sebagai suatu bentuk reaksi emosional 
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berupa kekhawatiran dan kegelisahan yang timbul oleh penyebab yang tidak 

spesifik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan, serta 

menimbulkan perasaan tidak nyaman dan terancam.
36 

Keadaan emosi ini 

biasanya merupakan pengalaman individu yang subjektif yang tidak diketahui 

secara khusus penyebabnya.
20

 

Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan tentang 

kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif 

yang sesuai. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang melindungi ego 

karena kecemasan memberi sinyal kepada kita bahwa ada bahaya dan kalau 

tidak dilakukan tindakan yang tepat maka bahaya itu akan meningkat sampai 

ego dikalahkan.
37

  

Ciri-ciri kecemasan seperti keterangsangan fisiologis, perasaan tegang 

yang tidak menyenangkan, dan keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa 

sesuatu yang buruk akan terjadi.
38

 

Kecemasan merupakan keadaan suasana perasaan (mood) yang 

ditandai oleh gejala-gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan 

kekhawatiran tentang masa depan
20

  

2.2.2   Etiologi 

2.2.2.1 Faktor Biologi 

Teori biologis mengenai kecemasan telah berkembang dari studi 

praklinik lalu berkembang menjadi studi pada pasien dengan faktor biologis 

yang dapat diukur. Suatu pemikiran menyakini bahwa perubahan biologis 

dapat diukur pada pasien dengan gangguan kecemasan merupakan cerminan 
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hasil konflik psikologis, sedangkan pemikiran lain menyakini perubahan 

biologis mendahului konflik psikologis. Kedua situasi bisa ditemukan pada 

individu tertentu, dan suatu kisaran sensitivitas secara biologis dapat berada di 

antara individu-individu dengan gejala kecemasan.
39

  

1. Sistem Saraf Otonom 

Stimulasi sistem saraf otonom menimbulkan beberapa gejala 

diantaranya adalah : kardiovaskuler, gastrointestinal, dan pernapasan. 

Sistem saraf otonom pada sejumlah pasien dengan gangguan 

kecemasan menunjukkkan peningkatan tonus simpatik, beradaptasi 

lama dengan stimulus berulang, dan berespon berlebih pada stimulus 

sedang. Manifestasi perifer kecemasan ini tidak khas pada gangguan 

kecemasan dan tidak selalu berhubungan pengalaman subjektif 

kecemasan. 

2. Neurotransmitter 

Terdapat tiga neurotransmitter yang berhubungan dengan kecemasan 

yaitu norepinefrin, serotonin, asam γ-aminobutirat (GABA). 

 Norepinefrin 

Teori umum mengenai peran norepinefrin dalam gangguan 

kecemasan adalah bahwa yang mengalami kecemasan dapat memiliki 

sistem adrenergik yang diatur dengan buruk dengan ledakan aktivitas 

yang kadang-kadang terjadi. Badan sel sistem nonadrenergik terutama 

terletak pada lokus ceruleus di pons pars rostralis dan badan sel ini 

menjulurkan aksonnya ke korteks serebri, system limbic, batang otak, 
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dan medulla spinalis. Studi pada manusia menunjukkan pada pasien 

dengan gangguan kecemasan pemberian agonis β-adrenergik dan 

antagonis α2-adrenergik dapat mencetuskan serangan panik berat dan 

sering. Sebaliknya suatu agonis α2-adrenergik menurunkan gejala 

kecemasan pada sejumlah situasi eksperimental. 

 Serotonin 

Badan sel sebagian besar neuron serotonergik berada di nucleus raphe 

pada batang otak pars rostralis dan menyalurkan impuls ke korteks 

serebri, system limbik (khususnya amigdala dan hipokampus), 

hipotalamus. Walaupun pemberian agen seratonergik pada hewan 

menunjukkan perilaku yang mengesankan kecemasan, data mengenai 

efek pada manusia kurang kuat. Perbedaan pola abnormalitas tersebut 

belum dapat dijelaskan. 

 GABA 

GABA berperan sangat kuat dalam gangguan kecemasan, didukung 

oleh efektifitas benzodiazepine yang tidak diragukan, dimana 

meningkatkan aktivitas GABA di reseptor GABAA. Sejumlah pasien 

memiliki defek pada reseptor GABAA yang menimbulkan adanya 

gangguan kecemasan. 

3. Neuroanatomi 

 System Limbik 

Selain menerima persarafan noradrenergic dan serotonergic, system 

limbic juga mengandung konsentrasi tinggi reseptor GABAA. Studi 
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mengenai peningkatan aktivitas di jaras septohipokampus pada 

system limbic menyebabkan kecemasan. 

 Korteks Serebri 

Korteks serebri frontalis terhubung dengan region hipokampus 

sehingga dapat terlihat dalam menimbulkan gangguan kecemasan. 

Korteks temporalis juga dihubungkan sebagai lokasi patofisiologi 

gangguan kecemasan. 

4. Genetik 

Terdapat variabilitas intrinsik kecemasan pada populasi utama dengan 

varian polimorfik gen transporter serotonin yang merupakan tempat 

bekerjanya agen-agen serotonergic. Individu dengan varian tersebut 

menghasilkan lebih sedikit transporter dan memiliki tingkat 

kecemasan yang lebih tinggi. 

2.2.2.2 Faktor Psikososial 

1. Jenis Kelamin 

Perempuan cenderung menunjukkan kejadian gangguan kecemasan 

yang lebih tinggi. Pada perempuan, terdapat dua kali peningkatan 

kejadian panik, gangguan kecemasan menyeluruh, agoraphobia, dan 

fobia spesifik disbanding laki-laki. Namun, prevalensi pada fobia 

sosial hampir sama antara perempuan dan laki-laki.
40

 Perempuan 

melaporkan prevalensi lebih tinggi secara signifikan dari depresi, 

kecemasan dan / atau gangguan tidur daripada laki-laki: 68,7% dan 

32,3%, masing-masing.
41
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2. Usia 

Menurut Merikengas dan Pine, gangguan kecemasan secara umum 

muncul pada masa anak-anak atau remaja.
42

 Pada berbagai penelitian 

ditemukan perbedaan periode puncak dari onset berbagai jenis 

gangguan kecemasan : fobia spesifik pada pertengahan masa anak-

anak (usia 7-9 tahun), gangguan kecemasan berlebih pada akhir masa 

anak-anak (usia 10-13 tahun), fobia sosial pada pertengahan masa 

remaja (usia 15-16 tahun). serangan panik pada akhir masa remaja ( 

usia 17-18 tahun).
43,20 ,44,45

Kejadian gangguan kecemasan pada laki-

laki cenderung konstan sepanjang kehidupan dewasa, sedangkan 

pada perempuan, puncak kejadian gangguan kecemasan dapat terjadi 

pada decade ke 5 dan 6 kehidupan dan akan menurun 

setelahnya.
46

Kaplan dan Shadock mengatakan gangguan kecemasan 

dapat terjadi pada semua usia, lebih sering pada usia dewasa dan 

lebih banyak pada wanita. Sebagian besar kecemasan terjadi pada 

umur 21-45 tahun.
47

 

3. Tingkat pendidikian
47

 

Pendidikan pada umumnya dapat mengubah pola pikir, pola 

bertingkah laku, dan pola pengambilan keputusan. Tingkat 

pendidikan yang cukup akan lebih mudah mengidentifikasi stressor 

yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya. 
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Tingkat pendidikan juga memengaruhi kesadaran dan pemahaman 

terhadap stimulus. 

4. Gaya Hidup 

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa perempuan dengan anorexsia 

dibandingkan dengan perempuan kontrol yang sehat, semua 

kelompok perempuan anoreksia telah mengalami peringkat 

kecemasan hal ini dinilai dengan menggunakan penilaian self-ratings 

(STAI) and trained interviewer ratings (Hamilton Anxiety Rating 

Scale). Skor yang paling tinggi terjadi pada pasien kekurangan berat 

badan. Hal ini disebabkan karena pasien ini disibukkan dengan 

pikiran tentang citra tubuh.
48

 

Penelitian lain yang melibatkan 264 mahasiswa dari universitas 

Sabzevar secara acak dipilih untuk penelitian ini. data yang relevan 

dikumpulkan menggunakan Baldi Gaya Hidup dan Kesehatan 

kuesioner, Beck Depression Inventory, Inventarisasi Negara-Trait 

Speilberger dan Demografi dan Stresor kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya hidup dan skor Kesehatan berkorelasi 

negatif dengan skor Inventarisasi Depresi, yaitu semakin baik gaya 

hidup, semakin rendah kecemasan dan depresi. Wanita cenderung 

memiliki skor lebih tinggi dalam kuesioner Baldi daripada laki-laki 

lakukan.
49

 

Depresi, kecemasan, gangguan tidur dan kualitas hidup yang rendah 

memiliki hubungan positif yang kuat dengan penyakit peredaran 
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darah dan penyakit gastrointestinal. Kecemasan juga akan 

mengalami peningkatan yang signifikan apabila ditambah dengan 

hal-hal lain seperti merokok dan alkohol.
41

. 

2.2.3   Gejala dan Tanda Kecemasan 

Gejala-gejala kecemasan dapat dikelompokkan dalam lima kelompok 

gejala, diantaranya adalah:
15

 

1. Gejala fisik atau somatik yaitu perubahan frekuensi jantung, sesak 

napas, mual, muntah, diare, spasme otot, tremor, berkeringat, mulut 

kering, dan takipneu 

2. Gejala psikologis yaitu khawatir, bingung, ketakutan, iritabilitas, 

agresif, dan ketidakmampuan mengatasi masalah 

3. Gejala behavioural atau perilaku yaitu perubahan perilaku, perilaku 

menghindar, dependen, dan penarikan diri dari masyarakat 

4. Gejala kognitif yaitu penurunan konsentrasi, kebingungan, dan 

peningkatan kewaspadaan
50

. 

5. Gejala persepsi yaitu derealisasi dan depersonalisasi 

2.2.4   Tingkat Kecemasan 

 Kecemasan dibagi menjadi empat tingkatan yaitu kecemasan ringan, 

kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik. Setiap tingkat kecemasan 

menyebabkan perubahan psikologis dan emosi yang berbeda.
51

 

1. Kecemasan Ringan 

Kecemasan ringan merupakan sensasi adanya sesuatu yang berbeda 

dari biasanya dan  membutuhkan perhatian khusus. Stimulasi sensoris 
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meningkat dan membantu individu memfokuskan perhatian untuk 

belajar, berpikir, menyelesaikan masalah, bertindak, merasakan dan 

melindungi diri sendiri. Kecemasan ringan sering kali membantu dan 

memotivasi individu untuk mencapai tujuan dan melakukan 

perubahan. 

2. Kecemasan Sedang 

Kecemasan sedang merupakan perasaan yang tidak nyaman dan 

mengganggu dimana individu merasa ada sesuatu yang salah yang 

menimbulkan rasa cemas dan agitasi. Tingkat kecemasan ini 

menyebabkan individu tidak berfokus pada hal yang penting dan 

mempersempit lapang presepsi. 

3. Kecemasan Berat 

Kecemasan berat terjadi dimana terdapat penurunan daya kognitif dan 

peningkatan respon pertahanan diri. Individu dengan gangguan 

kecemasan berat memiliki kesulitan dalam berpikir dan menganalisa. 

Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik 

serta tidak berpikir tentang hal lain. Individu ini memerlukan banyak 

arahan untuk berfokus pada area lain. Semua perilaku diarahkan pada 

usaha dalam mengurangi kecemasan dan individu mulai merasakan 

kecemasan sebagai suatu ancaman terhadap dirinya. 

4. Panik 

Panik ditandai dengan kehilangan kendali, hilangnya kemampuan 

memusatkan perhatian, merasa takut. Individu tidak mampu 
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melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik dapat mengancam 

kehidupan. Gejala panik diantaranya : (1) meningkatnya adrenalin 

ditandai dengan melebarnya pupil dan meningkatnya tanda vital, (2) 

menurunnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, 

(3)memiliki presepsi yang menyimpang atau aneh, dan (4) kehilangan 

pikiran rasional. 

Tabel 2. Respon Psikologis dan Fisik pada berbagai Tingkat Kecemasan
51

 

Tingkat 

Kecemasan 
Respon Psikologis Respon Fisiologis 

Ringan  Daya presepsi masih baik 

 Meningkatnya motivasi 

 Penyelesaian masalah 

efektif 

 Meningkatnya kemampuan 

belajar 

 Iritabilitas  

 Sulit untuk relaks dan 

tidur 

 Hipersensitivitas 

terhadap suara 

 Gerakan involunter 

 Ketidaknyamanan 

traktus GI 

Sedang   Daya presepsi menyempit 

 Perhatian menurun selektif 

 Meningkatnya automatisasi 

 Tidak dapat 

menghubungkan kejadian-

kejadian dengan 

independen 

 Ketegangan otot 

 Kuatnya denyut 

jantung 

 Mulut kering 

 Nada suara tinggi 

 Bicara menjadi cepat 

 Nyeri perut 

 Meningkatnya 

frekuensi urinasi 

Berat   Tidak dapat menuntaskan 

pekerjaan 

 Tidak dapat melakukan 

pembelajaran 

 Tidak dapat menyelesaikan 

masalah 

 Merasa ketakutan dan 

horror 

 Menangis 

 Perilaku ritualistic 

 Nyeri kepala berat 

 Mual, muntah, dan 

diare 

 Bergetar 

 Vertigo 

 Pucat 

 Takikardia 

 Nyeri dada 

Panik  Daya presepsi menurun 

berfokus pada diri sendiri 

 Tidak dapat memproses 

stimulus lingkungan 

 Distorsi presepsi 

 Dapat lari atau 

immobile dan tidak 

berbicara 

 Dilatasi pupil 

 Meningkatnya tekanan 
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 Kehilangan pikiran rasional 

 Tidak mampu 

berkomunikasi secara 

verbal 

 Dapat terjadi delusi atau 

halusianasi,bunuh diri 

darah dan denyut 

jantung 

 Flight ,fight, atau 

freeze 

 

2.2.5   Zung Self Anxiety Scale (ZSAS) 

 Zung Self Anxiety Scale (ZSAS) adalah kuisioner yang digunakan 

untuk mengukur gejala-gejala yang berkaitan dengan kecemasan. Kuisioner 

ini didesain untuk mencatat kejadian kecemasan dan menilai derajat 

kecemasan secara kuantitatif.
52  

Zung Self Anxiety Scale (ZSAS) telah digunakan secara luas di 

berbagai belahan dunia untuk skrining kecemasan. Kuisioner ini juga sering 

digunakan untuk menilai kecemasan selama dan sesudah mendapatkan terapi 

atas gangguan kecemasan yang dialami seseorang.
53  

Kuisioner ini terdiri dari 20 pertanyaan yaitu 5 pertanyaan positif dan 

15 pertanyaan negatif yang menggambarkan gejala-gejala kecemasan. 

Kuisioner ini menitikberatkan pada keluhan somatik yang mewakili gejala 

kecemasan. Setiap pertanyaan dinilai berdasarkan frekuensi gejala yang 

dialami minimal satu minggu terakhir : tidak pernah sama sekali, jarang, 

kadang-kadang, sering, dan selalu mengalami kejadian tersebut. Total skor 

dari pertanyaan tersebut maksimal berjumlah 100 dan minimal 20.
52 

Penilaian untuk pertanyaan negative adalah sebagai berikut : 

Skor 1 : Tidak pernah 

Skor 2 : Jarang 
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Skor 3 : Kadang-kadang 

Skor 4 : Sering 

Skor 5 : Selalu 

Pertanyaan positif dinilai dengan kriteria sebagai berikut : 

Skor 1 : Selalu 

Skor 2 : Sering 

Skor 3 : Kadang-kadang 

Skor 4 : Jarang 

Skor 5 : Tidak pernah 

Tabel 3. Interpretasi Skor Zung Self Anxiety Scale (ZSAS)
52  

Indeks Kecemasan Interpretasi 

20-40 Tidak cemas 

41-60 Kecemasan ringan 

61-80 Kecemasan sedang 

81-100 Kecemasan berat 

 

Kuesioner ini memiliki kelebihan sudah dilakukan validasi, 

sehingga dapat mempermudah sewaktu proses pengisian kuesioner. Selain itu 

kuesioner ini juga sangat familiar digunakan dalam berbagai penelitian untuk 

meneliti tentang kecemasan. Seperti contohnya pada penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Jannatun berjudul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat 

Kecemasan Ibu Primipara menghadapi Persalinan di Puskesmas Pamulang 

Kota Tangerang Selatan,  Stephanie Alice yang berjudul Gambaran Tingkat 
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Kecemasan pada Pegawai yang bekerja di Lembaga Permasyarakatan wanita 

Kelas IIA Bandung.   

 

2.3 Hubungan Ketergantungan Smartphone terhadap Kecemasan 

Adiksi smartphone atau dewasa ini disebut ketergantungan 

smartphone adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol penggunaan 

smartphone. Pada penelitian sebelumya dapat ditemukan bahwa dua dari tiga 

pengguna ponsel di Inggris mengalami Nomophobia atau biasa dikenal dengan 

sebutan no mobile phone phobia, yakni merasa cemas dan takut apabila tidak 

bisa meggunakan ponsel, baik karena kehabisan baterai, atau kehabisan pulsa. 

Penelitian lainnya yang di lakukan oleh Universitas Maryland dengan  

melibatkan 1000 pelajar diseluruh dunia. Para peserta diminta tidak 

mengaksesmedia selama 24 jam. Hasil dari penelitian tersebut meyebutkan 

bahwa 50% responden merasa cemas karena tidak mampu melewati 24 jam 

tanpa smartphone.
9
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

subyek, lokasi, dan instrument yang digunakan. 
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

2.6 Hipotesis 

Terdapat hubungan antara intensitas penggunaan smartphone 

dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa angkatan 2014. 
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