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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Perilaku 

2.1.1  Pengertian Perilaku 

Arti dari perilaku secara umum adalah semua tindakan atau perlakuan yang 

dilakukan oleh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian secara 

umum perilaku ini dapat dibatasi dengan kondisi jiwa untuk dapat berpendapat, 

bersikap, berfikir, dan lainnya sebagainya yang dapat diartikan  refleksi dari 

berbagai variasi aspek, baik fisik ataupun non fisik. Perilaku juga merupakan 

sebagai salah satu reaksi dari psikis seseorang dengan lingkungannya, reaksi yang 

dimaksud disini dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu : 

• bentuk pasif (tanpa tindakan yang nyata atau konkrit),  

• dalam bentuk aktif (dengan tindakan yang nyata atau konkrit),  

adapun pendapat dari beberapa ahli juga ada yang memiliki pendapat mengenai 

beberapa sudut pandang mengenai pengertian perikaku ini.  

1. Menurut kutipan yang ada Notoatmodjo,(2003), merumuskan “bahwa 

perilaku adalah tindakan, respon atau reaksi seseorang terhadap sesuatu hal 

lain yaitu stimulus atau rangsangan yang berasal dari luar”. Oleh karena 

perilaku, hal ini dapat terjadi dari beberapa proses adanya stimulus terhadap 

organisme, lalu organisme  merespons, maka teori Skinner ini disebut teori 

“S-O-R” atau Stimulus–Organisme –Respon. 
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2. Menurut Purwanto (1999), perilaku adalah “suatu pandangan atau perasaan 

yang dapat disertai dengan kecendrungan untuk bertindak sesuai sikap objek 

tadi”. 

2.1.2 Bentuk Perilaku 

Bentuk perilaku yang dapat diamati, yaitu melalui tidakan maupun sikap, 

tapi tidak demikian bahwa suatu perilaku hanya bisa dapat dilihat dari sikap dan 

tindakannya dalam sehari-hari, perilaku juga bisa bersifat potensial, yaitu dalam 

berupa pengetahuan, motivasi dan persepsi, Ada dua bentuk menurut Notoatmodjo 

(2003). 

1. Perilaku tertutup, Perilaku tertutup merupakan reaksi seseorang ketika 

stimulus yang berbentuk terselubung atau tertutup. reaksi atau Respon 

terhadap suatu stimulus yang masih terbatas pada perhatian, persepsi, 

pengetahuan/kesadaran, serta sikap yang biasa terjadi belum dapat diamati 

dengan jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku terbuka Perilaku terbuka merupakan suatu reaksi seseorang dengan 

suatu stimulus yang berbentuk dalam suatu tindakan yang benar-benar 

terjadi atau terbuka. Reaksi dengan stimulus ini sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktek (practice). 
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2.1.3  Pembentukan Perilaku 

Seperti yang ditemukan Notoatmodjo (2003) “dimana pembentukan 

perilaku tumbuh dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam masing-masing 

diri individu tersebut”, Faktor yang dimaksud yaitu :  

1. Persepsi adalah sesuatu yang pernah dilakukan dan di simpan melalui indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya.  

2. Motivasi diartikan sebagai ungkapan atau dukungan yang dilakukan untuk 

menggapai sebuah tujuan tertentu, dari semua dukungan yang ada semuanya 

ada dalam bentuk perilaku  

3. Emosi, Perilaku yang ada dalam diri kita juga dapat muncul dari emosi, 

psikologis juga dapat berpengaruh terhadap emosi yang berhubungan erat 

dengan jasmani, keadaan jasmani itu sendiri muncul dari hasil keturunan 

(bawaan suatu individu), Manusia yang akan mencapai dewasa dalam aspek 

yang berhubungan dengan bawaan individu dan emosi juga bisa 

berkembang yang ada di dalam hukum perkembangan, oleh sebab itu 

perilaku ditimbulkan oleh emosi merupakan bawaan atau turunan.  

Perilaku manusia bisa terjadi melalui sebuah proses yang beruntutan. 

Seperti yang diungkapkan Notoatmodjo (2003) bahwa “sebelum orang mengadopsi 

perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang 

berurutan”, yaitu: 
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• Awareness (kesadaran), yaitu orang tersebut menyadari atau mengetahui 

adanya stimulus (objek) lebih dulu. 

• Interest (tertarik), yaitu orang sudah mulai tertarik kepada stimulus. 

• Evaluation (menimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya). Hal ini 

berarti sikap subyek sudah lebih baik lagi. 

• Trial, orang ingin mencoba dan melakukan perilaku baru 

• Adoption, subjek melakukan perilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus yang di rasakannya. 

Dari sekian proses yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh para ahli, 

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif maka perilaku tersebut 

akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng (Notoatmodjo: 2003). 

 

2.2  Perkembangan Handphone 

2.2.1 Pengertian Handphone 

Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai 

fungsi dasar dalam telephone dan mengirim pesan dengan mudah dibawa kemana 

saja tanpa harus menyambungkan kabel, Masbahah  (2011). 

Dari semua macam telekomunikasi Badan yang mengatur telekomunikasi 

seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). 
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Adapun juga menurut para ahli juga mendiskripsikan tentang pengertian handphone 

sebagai berikut,  

Smartphone didefinisikan sebagai “perangkat media elektronik yang 

mempunyai fitur-fitur yang melebihi ponsel pada umumnya, hal ini bisa dilihat 

dengan adanya fitur tambahan selain komunikasi, seperti PIM, dukungan 

penambahan aplikasi,serta memiliki sistem operasi yang mendukung berbagai fitur 

multimedia dan kebutuhan bisnis” yang diungkapkan oleh (Ridi Ferdiana , ST, MT, 

2008). 

2.2.2 Perkembangan Teknologi Handphone 

Pada tahun 1984 Teknologi seluler pertama kali dikenalkan di Indonesia. 

Pada saat itu, PT Telkom Indonesia bersama PT Rajasa Hazanah Perkasa mulai 

memberikan layanan yang ada pada perangkat komunikasi seluler dengan 

mengambil teknologi NMT -450 (yang menggunakan frekuensi 450 MHz) dengan 

sistem pola bagi hasil. Telkom mendapat 30% sedangkan Rajasa 70%. 

Pada tahun 1985 “Diperkenalkan teknologi yang baru AMPS (Advanced 

Mobile Phone System, mempergunakan frekuensi 800 MHz, merupakan asal mula 

dimana  CDMA saat ini), Dengan menggunakan sistem manual, di samping 

teknologi NMT-470, modifikasi NMT-450 (berjalan pada frekuensi 470 MHz, 

khusus untuk Indonesia) dioperasikan PT Rajasa Hazanah Perkasa. Teknologi 

AMPS ditangani oleh empat operator: PT Elektrindo Nusantara, PT Centralindo 

Panca Sakti, dan PT Telekomindo Prima Bakti, serta PT Telkom Indonesia sendiri”. 

Regulasi yang berlaku pada saat itu dengan syarat para penyelenggara semua 
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layanan telepon dasar berkerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Saydam 

Gouzali, 2005). 

Pada saat itu, telepon seluler yang sudah tersebar di Indonesia masih belum 

bisa disimpan ke dalam saku karena model ukurannya yang besar dan berat, rata-

rata 430 gram atau hampir setengah kilogram.Tidak memakai layar di HP ini, dan 

baterainya bisa bertahan hanya untuk melakukan panggilan selama 35 menit. 

Harganya pun belum terjangkau pada saat itu, sekitar Rp10 jutaan (Saydam 

Gouzali, 2005) . 

Pada awal tahun 1993 Awal pengembangan GSM. Pada bulan Oktober 1993 

persisnya, PT Telkom Indonesia memulai pilot-project melakukan pengembangan 

teknologi pada generasi kedua (2G), GSM], di Indonesia. “Sebelum itu, Indonesia 

dimunculkan dengan pada dua pilihan: melanjutkan penggunaan teknologi AMPS 

atau beralih ke GSM yang menggunakan frekuensi 900 MHz, Pada akhirnya, 

Menristek saat itu, BJ Habibie, memutuskan dengan memilih menggunakan 

teknologi GSM pada sistem telekomunikasi digital yang ada di Indonesia” (Saydam 

Gouzali, 2005) . 

Pada saat itu dibangun 3 BTS (Base Transceiver Station), yaitu “satu di 

Batam dan dua di Bintan, Persis pada 31 Desember 1993, pengerjaan pesawat 

tersebut sudah on-air”. Daerah Batam dipilih sebagai lokasi untuk beberapa alasan: 

Batam adalah daerah yang sangat banyak disukai oleh berbagai kalangan, salah 

satunya warga Singapura. Dengan jarak yang cukup dekat memberikan sinyal 

seluler dari negara tersebut bisa menangkap pula di Batam. Dengan hasil, semua 
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warga Singapura yang ada di Batam bisa berkomunikasi dengan biaya yang murah 

meriah, lintas negara yang seperti menggunakan telepon lokal. Jadi pengerjaan 

pesawat telepon ini juga disinyalir untuk menghadang sinyal dari Singapura 

sekaligus bermanfaat memberikan layanan komunikasi pada masyarakat Batam 

(Saydam Gouzali, 2005). 

Pada awal tahun 1994: “Kemunculan operator GSM pertama. PT Satelit 

Palapa Indonesia (Satelindo) muncul sebagai operator GSM pertama di Indonesia, 

melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. 

PM108/2/MPPT-93, dengan awal pemilik saham adalah PT Telkom Indonesia, PT 

Indosat, dan PT Bimagraha Telekomindo, dengan wilayah cakupan layanan 

meliputi Jakarta dan sekitarnya, Pada periode ini, teknologi NMT dan AMPS mulai 

ditinggalkan, ditandai dengan tren melonjaknya jumlah pelanggan GSM di 

Indonesia. Beberapa faktor akibat dari lonjakan tersebut antara lain, karena GSM 

menggunakan Kartu SIM yang memungkinkan pelanggan untuk berganti handset 

tanpa mengganti nomor, Selain itu, ukuran handset juga sudah lebih baik, tak lagi 

sebesar 'tongkat kasti'” (Saydam Gouzali, 2005). 

Perkembangan pada tahun 1995 Kemunculan telepon rumah nirkabel. 

Penggunaan teknologi GMH 2000/ETDMA diperkenalkan oleh Ratelindo. 

“Layanan yang diberikan oleh Ratelindo berupa layanan Fixed-Cellular Network 

Operator, yaitu telepon rumah nirkabel, Pada tahun yang sama, kesuksesan pilot-

project di Batam dan Bintan membuat pemerintah memperluas daerah layanan 

GSM ke provinsi-provinsi lain di Sumatera, Untuk memfasilitasi hal itu, pada 26 

Mei 1995 didirikan sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Telkomsel, sebagai 
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operator GSM nasional kedua di Indonesia, dengan kepemilikan bersama 

Satelindo” (Saydam Gouzali, 2005) . 

Perkembangan pada tahun 1996: Awal perkembangan layanan GSM. “Pada 

akhir tahun 1996, PT Excelcomindo Pratama (Excelcom, sekarang XL Axiata) yang 

berbasis GSM muncul sebagai operator seluler nasional ketiga, Telkomsel yang 

sebelumnya telah sukses merambah Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar 

dengan produk Kartu Halo, mulai melakukan ekspansi ke Jakarta, Pemerintah juga 

mulai turut mendukung bisnis seluler dengan dihapuskannya bea masuk telepon 

seluler. Alhasil, harga telepon seluler dapat ditekan hingga Rp1 juta. Pada 29 

Desember 1996, Maluku tercatat menjadi provinsi ke-27 yang dilayani Telkomsel, 

Pada tahun yang sama, Satelindo meluncurkan satelit Palapa C2, dan langsung 

beroperasi pada tahun itu juga” (Saydam Gouzali, 2005). 

Sekitar awal tahun 1997-1999 “Telekomunikasi seluler pada masa krisis 

moneter. Pada tahun 1997, Pemerintah bersiap memberikan 10 lisensi regional 

untuk 10 operator baru yang berbasis GSM 1800 atau PHS (Personal Handy-phone 

System, Keduanya adalah sama seperti GSM biasa, namun menggunakan frekuensi 

1800 MHz) Namun, krisis moneter 1998 membuat rencana itu batal” (Saydam 

Gouzali, 2005) . 

Pada tahun yang sama, “Telkomsel memperkenalkan produk prabayar 

pertama yang diberi nama Simpati, sebagai alternatif Kartu Halo, Lalu Excelcom 

meluncurkan Pro-XL sebagai jawaban atas tantangan dari para kompetitornya, 

dengan layanan unggulan roaming pada tahun 1998, Pada tahun tersebut Satelindo 
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tak mau ketinggalan dengan meluncurkan produk Mentari, dengan keunggulan 

perhitungan tarif per detik” (Saydam Gouzali, 2005). 

Walaupun pada periode 1997-1999 ini Indonesia masih mengalami 

guncangan hebat akibat krisis ekonomi dan krisis moneter, minat masyarakat tidak 

berubah untuk menikmati layanan seluler. “Produk Mentari yang diluncurkan 

Satelindo pun mampu dengan cepat meraih 10.000 pelanggan. Padahal, harga kartu 

perdana saat itu termasuk tinggi, mencapai di atas Rp100 ribu dan terus naik pada 

tahun berikutnya” Hingga akhir 1999, jumlah pelanggan seluler di Indonesia telah 

mencapai 2,5 juta pelanggan, yang sebagian besar merupakan pelanggan layanan 

prabayar (Saydam Gouzali, 2005). 

Pada awal 2000-2007 “Perkembangan teknologi Pada era ini perkembangan 

Handphone begitu pesat, harga Handphone pun semakin terjangkau, pada jaman ini 

Handphone yang cukup terkenal di indonesia adalah nokia communicator dan PDA 

phone, bahkan memiliki nokia communicator merupakan sebuah prestige tersendiri 

karena harganya yang terbilang cukup mahal, Handphone jenis touchscreen sudah 

marak, namun responsibilitas dan kenyamanannya belum seperti sekarang, bahkan 

masih menggunakan stylus” (Saydam Gouzali, 2005). 

Di ikuti dengan berjalannya waktu tahun 2007-2013 Legenda touchscreen 

terlahir. “Pada era ini apple selaku salah satu perusahaan IT terbesar mengeluarkan 

iphone. Handphone ini membawa banyak hal baru ketika itu, mulai dari user 

interface yang menarik, pengalaman touchscreen yang menyenangkan, Hal ini 
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memicu produsen lain seperti Nokia, samsung, htc dll berlomba lomba menelurkan 

produk untuk menyaingi iphone” (Saydam Gouzali, 2005) . 

2.2.3 Perkembangan Fungsi Handphone 

Dengan perkembangan zaman di era globalisasi perubahan fungsi 

Handphone terjadi bergitu pesat. Ada beberapa klasifikasi yaitu menurut Allawy 

(2016) : 

A. Generasi 1 

Sejarah penemuan telepon seluler tidak lepas dari perkembangan radio. 

Awal penemuan telepon seluler dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen 

Kepolisian Detroit Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Pada 

perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang menjadi dua arah 

dengan ‘’frequency modulated ‘’(FM). 

 

B. Generasi 2 

“Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. 1-G merupakan 

telepon genggam pertama yang sebenarnya”. Tahun 1973, Martin Cooper selaku 

pemilik dari Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama dan diperkenalkan 

kepada public pada saat itu 3 April 1973. “Telepon seluler yang ditemukan oleh 

Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah awal mula  

yang telah mengubah dunia selamanya, Teknologi yang digunakan 1-G masih 
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bersifat manual dan dikenal dengan istilah AMPS, Pada saat melakukan panggilan, 

mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telpon genggam”. 

C. Generasi 3 

Generasi kedua atau 2-G muncul pada sekitar tahun 1990-an. “2G di 

Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan 

teknologi GSM, GSM menggunakan frekuensi standar 900 Mhz dan frekuensi 1800 

Mhz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih 

besar, Pada generasi 2G sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital, 

Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon genggam dengan pesan suara, 

panggilan tunggu, dan SMS”. 

“Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil 

dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital Ukuran yang lebih kecil 

juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil”. 

 

D. Generasi 4 

Generasi ini semakin berkembang dengan nama jaringan 3G yang bisa 

untuk memungkinkan operator jaringan untuk memberikan layanan pengguna 

mereka jangkauan yang sangat luas, yang juga bisa dengan internet sebaik video 

call berteknologi tinggi. Dalam 3G ada pilihan 3 umumnya untuk dunia 

telekomunikasi yaitu Enhance Datarates for GSM Evolution (EDGE), Wideband-

CDMA, dan CDMA 2000. Kelemahan yang ditemukan dari generasi 3G ini adalah 

biaya yang tidak murah meriah, dan adanya masih kurangnya mendapatkan jaringan 
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karena teknologi ini masih baru dan tahap pengembangan. Tapi ada hal yang 

menarik pada generasi ini adalah mulai masuknya sistem operasi pada media 

elektronik ini sehingga membuat fitur media ini semakin lengkap bahkan mendekati 

fungsi PC. Sistem operasi yang saat itu banyak digunakan antara lain Symbian, 

Android dan Windows Mobile. 

E. Generasi 5 

Generasi ini disebut juga Fourth Generation (4G). 4G merupakan sistem 

pada smartphone yang banyak menawarkan penemuan baru dan solusi infrastruktur 

yang sudah mengembangkan teknologi nirkabel yang sudah ada termasuk juga 

wireless broadband (WiBro), 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-

lain. Sistem 4G pada umumnya terdapat jaringan IP yang memaksimalkan 

pengguna untuk memakai beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga 

memberikan layanan jaringan penggunanya dengan kecepatan tinggi, volume 

tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai 

teknologi yang berbeda. Terakhir, 4G memberikan pelayanan berupa pengiriman 

data yang cepat untuk mengetahui berbagai aplikasi multimedia yang ada saat ini 

seperti, video conferencing, online game, dan lainnya. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan “bahwa 

telepon genggam sebagai salah satu hasil dari teknologi komunikasi kini banyak 

digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. Adapun penggunaannya melalui sms dan telepon langsung, Dikatakan sebagai 

media komunikasi interpersonal ketika komunikasi yang terjadi bersifat pribadi, 
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namun ketika informasi itu tidak lagi bersifat pribadi Handphone bisa dikatakan 

sebagai media komunikasi kelompok ataupun organisasi”. 

 

2.3 Pemanfaatan Fungsi Handphone 

Penelitian Tri Ayu Octaviani (2004) membahas Handphone yang  telah   

mempunyai   beberapa   fungsi   yang   semakin  berkembang,  fungsi  yang  sangat  

bervariasi  tergantung  pada  model  ponsel yang  antara  lain  digunakan  untuk  

menyimpan  informasi,  mencatat appointment (janji pertemuan)  dan  dapat  

disertakan reminder (pengingat  waktu),  kalkulator  untuk perhitungan  dasar  

sederhana,  mengirim  dan  menerima  email,  mencari  informasi (berita,   hiburan,   

dan   informasi   lain)   dari   internet. Handphone    merupakan    pengembangan    

dari    teknologi    radio    yang dikawinkan   dengan   teknologi   komunikasi   

telepon. 

 

2.4 Remaja 

2.4.1 Psikologi Perkembangan Remaja 

Perkembangan psikologi remaja terdapat beberapa unsur yang mempengaruhinya 

antara lain menurut Rumini dan Sundari H.S, (2004). 
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a. Perkembangan emosi 

Masa remaja adalah masa yang puncak emosionalitas, yaitu perkembangan 

pada tahap emosional yang tinggi. Pertumbuhan fisik serta berbagai organ-organ 

seksual mempengaruhi tumbuh kembangnya emosi atau  perasaan dan dorongan 

baru berkembang yang dialami sebelumnya, mulai dari yang namanya perasaan 

cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. 

Seperti yang dikemukakan Elizabeth B. Hurlock, (1997), yang dikutip dari 

Istiwidayanti dan Soedjarwo, (1991) bahwa “remaja empat belas tahun sering kali 

mudah marah, mudah terangsang, dan emosinya cenderung “meledak”, tidak 

berusaha mengendalikan perasaannya”. Sebaliknya, remaja yang berumur enam 

belas tahun dapat berkata bahwa mereka “tidak mempunyai keprihatinan”. Jadi, 

adanya berupa faktor tekanan dalam periode ini berkurang menjelang akhirnya 

masa awal pada remaja. 

Meskipun dalam masa usia remaja semua kemampuan kognitif telah 

berkembang secara baik, yang bisa jadi dapat mengatasi melonjaknya sifat emosi 

secara efektif tetapi sebagian besar masih banyak remaja yang belum mampu 

mengendalikan emosinya sehingga dapat berdampak pada mereka yang mengalami 

depresi marah-marah, dan kurang mampu mengurangi emosi. Kondisi ini dapat 

memicu masalah yang serius seperti kesulitan belajar menyalahgunakan obat dan 

perilaku menyimpang sosial lainnya, terdapat penelitian dikemukakan bahwa 

“regulasi emosi sangat penting bagi keberhasilan akademik remaja yang sering 

mengalami emosi yang negatif cenderung memiliki prestasi belajar yang rendah”. 
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b. Perkembangan Sosial  

Pada zaman awal remaja tumbuh “social cognition” yaitu kemampuan yang 

dapat mengerti orang lain. Remaja yang dapat mengerti orang lain sebagai individu 

yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat terhadap perasaan. 

Pemahamannya ini, mendorong remaja lebih dalam menjalin hubungan sosial 

menjadi seperti terbuka dengan mereka (terutama teman sebaya),baik melalui 

jalinan persahabatan maupun percintan (pacaran). “Dalam hubungan persahabatan, 

remaja memilih teman yang  memiliki pemikiran yang kualitas psikologis yang 

relatif sama dengan dirinya, bisa jadi interes, sikap, nilai, dan kepribadian” 

Elizabeth B. Hurlock, (1997), yang dikutip dari Istiwidayanti dan Soedjarwo, 

(1991). 

Awal mula dapat berkembang sikap ‘conformity” yaitu kebanyakan untuk 

menyerah atau mengikuti opini yang ada, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran 

(hobby) atau keinginan orang lain (teman sebaya). Perkembangan sikap yang tidak 

mau tahu pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun yang negatif 

bagi dirinya. Penyesesuaian sosial ini sama artinya sebagai “kemampuan untuk 

mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi, dan relasi. Remaja lebih 

dituntut untuk memiliki kemampuan penyesuaian sosial ini, baik dalam lingkungan 

keluarga, sosia, dan masyarakat” Elizabeth B. Hurlock, (1997), yang dikutip dari 

Istiwidayanti dan Soedjarwo, (1991). 
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c. Perkembangan Moral  

Melalui pengalaman atau interaksi sosial baik dengan orang tua, guru, 

teman sebaya, atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas yang ada pada remaja 

sudah lebih mengerti jika dibandingkan dengan usia anak. Mereka dapat lebih 

mengenal apa yang terkandung dalam nilai moral atau konsep moralitas seperti 

kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. “Pada masa ini tumbuh kembang 

dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang 

lain, Remaja berprilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasaan fisiknya, tetapi 

psikologis rasa puas dengan adannya penerimaan dan peneliaian positif dari orang 

lain tentang perbuatannya” Rumini dan Sundari H.S, (2004). 

d. Perkembangan kepribadian 

Sifat-sifat kepribadian juga dapat mencerminkan perkembangan fisik, 

seksual, emosional, sosial, kognitif, dan nilai-nilai. Masa remaja merupakan saat 

dimana berkembangnya identity (jati diri). Perkembangan “identity” merupakan isu 

utama yang ada pada masa remaja, yang memberikan awal bagi masa dewasa. 

Dapat juga dikatakan sebagai aspek utama bagi kepribadian yang sehat yang 

mempengaruhi kesadaran diri. Kemampuan mengidetifikasi orang lain dan  

mempelajari tujuan-tujuan agar dapat ikut dalam kebudayaannya.  

“Bahwa perkembangan identifikasi pada masa remaja berkaitan erat dengan 

statment terhadap pandangan masa depan, peran-peran masa dewasa dan keyakinan 

pribadi” Rumini dan Sundari H.S, (2004). 
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Sejak masa anak, sudah berkembang kesadaran akan diri dan masa remaja 

merupakan saat berkembang usahanya yang sadar untuk menjawab pertanyaan 

“who am I?” Siapa saya? Sarlito Wirawan Sarwono, (2002). 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, (2002). “identity diri individu 

berkembang pada usia remaja pada tahap perkembangan kelima yaitu , identiti vs 

identiti confusion (kebingungan identitas/peran)”. Erikson mendifinisikan identitas 

sebagai  konsep diri dalam menentuan tujuan, keyakinan, dan nilai yang didirikan 

oleh diri remaja itu sendiri.  

“Apabila remaja tidak dapat memilih diantara berbagai pilihan yang 

bermakna remaja bisa dikatakan telah menemuakan identitas dirinya (self-identity) 

ketika berhasil menjawab tiga masalah utama yaitu , pilihan pekerjaan, adopsi nilai 

yang diyakini dan dijalani dan perkembangan identitas yang sangat baik” Sarlito 

Wirawan Sarwono, (2002). 

Remaja yang dikatakan gagal menemukan identitas dirinya, atau mengalami 

bingung terhadap identitas, lebih menampilkan perilaku yang menyimpang atau 

aneh-aneh. “Perilaku menyimpang ini bisa dilihat dengan cara bepakaian, kata-kata 

kasar, senang mengonsumsi makanan minuman keras dan melalukan tindakan 

kriminal” Sarlito Wirawan Sarwono, (2002). 

 

2.4.2 Pengertian Remaja 

Istilah Adolescence atau remaja berasal dari kata latin adolescere  yang 

berarti “tumbuh” atau “tumbuh akan menjadi dewasa”. Istilah ini mempunyai arti 
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yang lebih luas, mencangkup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik 

Hurlock, (1997).  

Apabila digolongkan sebagai anak-anak maka golongan remaja sudah 

melewati masa tersebut, tetapi bila digolongkan dengan orang dewasa juga masih 

belum sesuai. Oleh karena itu banyak istilah golongan remaja ini dirasakan 

tumpang tindih pengertiannya. Istilah lain yang sering digunakan adalah masa labil  

Rumini, (2004 ). 

Menurut Rumini dan Sundari H.S, (2004), dimana masa remaja merupakan 

masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami 

perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa.   

Masa remaja yang terbiasa menggunakan ciri-ciri tertentu yang bisa 

membedakannya dengan awal sebelum dan sesudahnya, yaitu : “Masa remaja 

sebagai periode yang penting, masa remaja sebagai periode peralihan, masa remaja 

sebagai periode perubahan, masa remaja sebagai usia yang bermasalah, masa 

remaja sebagai masa mencari identitas, masa remaja sebagai usia yang 

menimbulkan ketakutan, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik, dan yang 

terakhir yaitu masa remaja sebagai ambang masa dewasa” Hurlock, (1997). 
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2.4.3 Karakter Remaja 

Perilaku remaja sering disebut-sebut perilaku yang masih ikut-ikutan atau 

labil, dalam hal ini remaja dikatakan masih ingin menemukan jati diri 

sesungguhnya. Jika kita melihat sesuatu yang menjadi tren dunia saat ini remaja 

selalu mengikuti gaya atau style yang mereka ingin meniru.  

Perilaku remaja ini setara umur 12 - 17 tahun keatas, yang mempunyai 

tingkat SMP sampai SMA. Dengan adanya teknologi smartphone saat ini, remaja 

selalu aktif dalam menggunakan smartphone entah dari mulai chatting hingga 

bernain game. Dari efek ini yang membuat mereka nyaman dan smartphone 

menjadi tidak terpisahkan denganya, Sundari H.S, (2004). 

 

2.5 Remaja dan Smartphone 

Jika kita bicara dampak pada smartphone atau telepon pintar sangat banyak 

mulai dari yang bersifat negatif sampai ke positif. Karena dampak ini timbul karena 

bagaimana kita menggunakan media tersebut. Dampak seperti inilah yang 

kemudian tanpa kita sadari semua, dari dampak ini dibedakan menjadi 2 

berdasarkan sifatnya, nilai positif dan nilai negatif yang dikutip dari ( Fibriwati S, 

2016 ). 
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1. Nilai Positif  

• Contoh dampak yang kita munculkan, manusia tidak akan ketinggalan 

berita atau suatu informasi yang baru muncul ( update ). Karena pada 

dasarnya sifat dari kata update yaitu terus memperbarui 

• Cepat dan praktis, yang dimaksud adalah jika seseorang mengalami 

kesulitan untuk meminta bantuan tidak perlu berlari atau pergi, cukup 

dengan sms atau telepon bisa meminta rekan yang jaraknya cukup jauh. 

• Untuk sarana bisnis atau berdagang, jika kita berjualan jangkauan kita 

diketahui oleh orang lain cukup jauh, dan juga bisa mengenalkan produk 

kita dengan sosial media yang ada pada smartphone kita. 

• Untuk menyimpan file atau dokumen penting seperti dokumen yang 

berjenis online misalkan dokumen suatu perusahaan yang sangat penting 

bisa dikerjakan dengan menggunakan smartphone 

2. Nilai Negatif 

• Manusia lebih mementingkan barang pribadinya ( smartphone ) daripada 

lawan bicaranya yang berada saat bersama. 

• Orang yang sudah asyik dengan dunianya, mereka sangat jarang 

bersosialisasi dengan orang yang ada pada lingkungan sekitar 

• Membuat perilaku aneh dalam kehidupan sehari – hari, dimana jika mereka 

atau orang ini tidak membawa smartphone dia pasti seperti gelisah dan 

khawatir. 
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• Individu jika sudah memegang smartphone, dipastikan individu tersebut 

pasti malas membaca buku atau belajar di kalangan pelajar. Karena asyik 

dengan konten yang ada di dalam smartphone tersebut. 

 

2.6 Nomophobia  

Nomofobia berasal dari bahasa Inggris Nomophobia, no-mobile-phone 

phobia adalah suatu perilaku sindrom atau ketakutan jika tidak memiliki telepon 

genggam (atau masuk ke akses telepon genggam). Istilah ini awal bisa muncul 

dalam saat melakukan suatu penelitian tahun 2010 di Britania Raya oleh seorang 

ilmuwan YouGov yang meneliti tentang kegelisahan yang dialami di oleh 2.163 

pengguna telepon genggam YouGov, (2010). 

Dalam penelitian tersebut menemukan adanya 45% pria dan 55% wanita 

pengguna telepon genggam yang diobservasi kebanyakan merasa tidak nyaman 

ketika mereka "kehilangan telepon genggam, kehabisan baterai atau pulsa, atau 

berada di luar jaringan", dan 10% selebihnya merasa stres ketika telepon genggam 

mereka mati. “Separuh di antara mereka mengatakan bahwa mereka gelisah karena 

tidak dapat berhubungan dengan teman atau keluarga mereka jika mereka tidak 

menggunakan telepon genggam mereka, Lebih dari separuh orang yang terindikasi 

sebagai nomofobia tidak pernah mematikan telepon genggam mereka” YouGov, 

(2010). 

ada beberapa study mengenai nomophobia ini, dengan melakukan riset 

penelitian yaitu  
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penelitian Elvira Rossa yang berjudul HUBUNGAN SMARTPHONE 

ADDICTION DENGAN KECENDERUNGAN NOMOPHOBIA PADA 

MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

penelitian lain juga di lakukan oleh Dewi Ayu Misyaroh yang berjudul 

HUBUNGAN ANTARA LONELINESS DENGAN MOBILE PHONE ADDICT 

PADA MAHASISWA NEGERI DI KOTA MALANG 

2.7 Interaksi Sosial 

Interaksi Sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, 

dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. 

Dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak- pihak yang 

terlibat melainkan terjadi saling mempengaruhi. Adapun juga pengertian Interaksi 

Sosial yang lain menurut Alyusi (2016) yaitu sebagai berikut,  

- interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan 

menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. 

Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa 

interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang 

menjadi pasangannya. 

- suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan 

individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau 

sebaliknya 
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2.8 Kerangka Pemikiran  

Smartphone merupakan dimana perkembangan teknologi komunikasi yang 

dipercaya di Indonesia selama lebih dari lima tahun terakhir. Smartphone yang 

banyak memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, juga bisa dipakai sebagai usaha 

dan bisnis, menyimpan berbagai bentuk database, sarana musik, atau hiburan, 

bahkan juga bisa sebagai alat dokumentasi.  

Jenis kelamin diduga dapat mempengaruhi tingkat penggunaan smartphone, 

karena remaja putri cenderung memiliki gaya hidup dan pola konsumtif yang tinggi 

dalam melihat tiap perkembangan smartphone yang ada dibandingkan remaja putra. 

“Selain itu remaja putri juga cenderung sering dengan berkomunikasi melalui 

smartphone dengan sesamanya, dimana dalam komunikasi yang berlangsung 

tersebut biasanya banyak hal-hal yang dibicarakan. Status ekonomi keluarga diduga 

dapat mempengaruhi tingkat penggunaan smartphone, karena terdapat biaya-biaya 

yang harus disediakan oleh para pengguna smartphone ini. Semakin tinggi 

pendapatan orang tua tiap bulannya yang menggambarkan status ekonomi dalam 

keluarga diduga dapat meningkatkan penggunaan smartphone pada remaja saat ini, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya pengeluaran setiap bulannya” ( 

Sundari H.S, 2004 ). 

Karena dengan tujuan yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan pula 

remaja menggunakan smartphonenya. “Aktivitas-aktivitas yang diikuti remaja 

diduga dapat mempengaruhi penggunaan Smartphone berlebihan, karena dengan 

semakin banyak aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa 
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remaja tersebut memiliki mobilitas yang tinggi (di dalam maupun di luar sekolah). 

Diduga hal tersebut dapat meningkatkan penggunaan Smartphone sebagai alat 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari mereka” ( Sundari H.S, 2004 ). 

Pengaruh teman dekat dapat mempengaruhi tingkat perilaku menggunakan  

smartphone ini, karena pada masa remaja inilah kelompok persahabatan atau teman 

sebaya merupakan lingkungan sosial yang memegang peranan penting dalam 

sosialisasi remaja. Hal tersebut menyebabkan remaja dalam menggunakan 

smartphonenya akan melihat dan bergantung pada lingkungan teman sebayanya. 

Terpaan media massa diduga dapat mempengaruhi tingkat pemakaian smartphone, 

karena melalui media massa (cetak maupun elektronik) tersebut remaja 

memperoleh berbagai informasi mengenai perkembangan smartphone. Tingkat 

penggunaan ponsel pada remaja dapat dilihat melalui empat hal, yaitu frekuensi 

penggunaan, pemanfaatan fasilitas, tingkat biaya pengeluaran, dan pihak yang 

diajak berkomunikasi ( Rumini, 2004). 

Selanjutnya perilaku penggunaan teknologi komunikasi smartphone 

tersebut sebagai pengaruh dari luar masyarakat diduga dapat mempengaruhi 

perilaku remaja saat ini, yang menyebabkan remaja tidak bisa mengatur kapan 

menggunakan smartphone dan kapan tidak menggunakan smartphone ( Rumini, 

2004 ) 

Dari faktor ini yang pada akhirnya menimbulkan perilaku remaja dalam 

menggunakan smartphone dinilai negatif. Karena remaja jika sudah mengenal 

senang dan asyik dengan dunianya maka remaja tidak akan lepas dari hal tersebut. 
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2.9 Teori Uses and Gratifications (Penggunaan dan Kepuasan) 

Studi dalam bidang memusatkan perhatian pada penggunaan (uses) isi 

media untuk mendapat kepuasan (Gratications) atas pemenuhan kebutuhan 

seseorang dan dari situlah timbul istilah Uses Gtarifications. Sebagian besar prilaku 

khalayak akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan kepetingan individu. 

Dengan demikian, kebutuhan individu merupakan titik awal kemunculan teori ini 

Teori ini dikembangkan oleh Denis McQuail (2011),  Mereka berpendapat 

bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang 

digunakannya. Sehingga, pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama 

dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk 

menentukan media yang sesuai dengan kebutuhanya. 

Uses and Gtaifications menunjukan bahwa yang menjadi permasalahan 

utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi 

bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. khalayak 

dianggap secara aktif dengan sengaja menggunakan media untuk memenuhi 

kebutuhan dan mempuyai tujuan ( West, 2008 ). 

Sebagaimana dikutip McQuail (2011) telah menunjukkan pengaruh mood 

seseorang saat memilih media yang akan ia gunakan, pada saat seseorang merasa 

bosan maka ia akan memilih isi yang lebih menarik dan menegangkan dan pada 

saat seseorang merasa tertekan ia akan memilih isi yang lebih menenangkan dan 

ringan 
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Teori ini dapat berguna untuk peneliti untuk mengetahui bagaimana tingkat 

kepuasan dari manfaat smartphone yang telah digunakan. Teori juga dapat menjadi 

alternatif untuk mengetahui kondisi sosial psikologis dari pengguna smartphone 

dalam proses interaksi sosial mereka, apakah mempererat atau menjauhkan dalam 

pertemenan mereka. 


