
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Emerging adulthood adalah masa transisi dari perkembangan remaja 

menuju dewasa yang dimulai dari usia 18 hingga 25 tahun (Arnett, 2007, dalam 

Santrock, 2011). Tujuan utama perkembangan emerging adulthood adalah agar 

individu dapat mencapai kemandirian dan otonomi yang melibatkan konflik dan 

penolakan serta dapat memicu munculnya loneliness (Domagala-Krecioch & 

Majerek, 2013). Masa transisi dari remaja menuju dewasa juga melibatkan adanya 

persahabatan yang dekat dan hubungan romantis dengan orang lain, hal ini 

menjadikan individu pada usia tersebut menjadi lebih rentan dalam mengalami 

loneliness (Hawthorne, 2008, dalam Matthews et al., 2016). 

Dalam perkembangan emerging adulthood, individu mulai melakukan 

eksplorasi terhadap identitas diri, terutama dalam cinta, pekerjaan, dan worldview 

(Arnett, 2000). Pembentukkan identitas melibatkan individu mencoba berbagai 

cara untuk menuju pengambilan keputusan yang lebih matang. Eksplorasi dalam 

cinta menjadi lebih intim dan serius pada masa emerging adulthood karena 

mereka melakukan eksplorasi untuk mendapatkan tingkat keintiman yang lebih 

mendalam. Tidak seperti remaja yang berpacaran untuk mendapatkan kesenangan 

semata, seperti berpesta dan hang out. Dalam area pekerjaan, banyak emerging 

adults yang mencoba berbagai macam pekerjaan untuk mengetahui pekerjaan apa 

yang disukai dan diminatinya. Hal ini membuat emerging adults seringkali pergi 

meninggalkan kota untuk mendapatkan pengalaman bekerja (Arnett, 2000).  
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Selain tugas perkembangan yang melibatkan eksplorasi diri, emerging 

adulthood juga dijelaskan mengalami instability dalam cinta, pekerjaan, dan 

pendidikan (Arnett, 2007, dalam Santrock, 2011). Hal ini membuat emerging 

adulthood menjadi kelompok usia yang paling sering mengalami perpindahan 

tempat tinggal (Arnett, 2000). Pada masa emerging adulthood, individu banyak 

yang pergi meninggalkan rumah untuk kuliah, hidup mandiri, bekerja 

(Goldscheider & Goldscheider, 1994, dalam Arnett, 2000), dan tinggal dengan 

pasangannya (Michael, Gagnon, Laumann, & Kolata, 1995, dalam Arnett, 2000). 

Dijelaskan oleh Brehm et al. (2002) bahwa transisi sosial seperti meninggalkan 

rumah untuk pertama kalinya, pergi merantau, memasuki perkuliahan, dan 

memasuki dunia kerja bisa menyebabkan munculnya loneliness. 

 Berdasarkan tugas-tugas perkembangan yang dialami pada tahapan 

emerging adulthood, dapat dikatakan bahwa emerging adulthood adalah tahapan 

perkembangan yang intens dan tidak stabil karena individu harus mengatasi 

semua upaya, keputusan, serta kegagalannya secara sendiri (Arnett, 2000). 

Sehingga apabila melihat tugas-tugas perkembangan yang dialami oleh emerging 

adulthood, dapat memicu munculnya loneliness pada kelompok usia emerging 

adulthood (Atak, 2009). 

Hasil survei yang dilakukan oleh Hammond (2018) menunjukkan bahwa 

tingkat loneliness tertinggi terjadi pada rentang usia 16 hingga 24 tahun, dimana 

40% responden mengatakan bahwa mereka sering atau sangat sering merasa 

kesepian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peplau et al. (dalam 

Brehm et al., 2002) diketahui bahwa loneliness paling banyak terjadi pada rentang 

usia 18 hingga 24 tahun. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Doman dan 
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Roux (2010) yang menyatakan bahwa loneliness paling banyak dialami pada 

rentang usia 18 hingga 25 tahun. 

Loneliness adalah perasaan subjektif negatif yang muncul karena terdapat 

ketidaksesuaian antara hubungan sosial yang dimiliki individu dengan hubungan 

sosial yang diharapkannya (Peplau & Perlman, 1982). Individu yang menganggap 

diri mereka “lonely” belum tentu mengalami kekurangan hubungan sosial, tetapi 

bisa saja mereka memiliki kualitas hubungan sosial yang buruk (Hawkley et al., 

2010, dalam Goosby, Bellatorre, Walesmann, & Cheadle, 2013). Menurut 

Matthews et al. (2016) loneliness dapat terjadi ketika kualitas dan kuantitas 

hubungan sosial individu tidak terpenuhi, sehingga bagi individu yang mengalami 

loneliness akan merasa memiliki kualitas interaksi yang rendah dan tidak 

mendapatkan dukungan dan kenyamanan dari hubungannya (Cacioppo, Hawkley, 

& Berntson, 2003, dalam Goosby et al., 2013). 

Menurut sebagian orang loneliness dianggap sebagai pengalaman singkat 

yang terjadi sementara dan memiliki sedikit konsekuensi, tetapi penelitian 

terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara loneliness dengan berbagai 

macam kondisi (Brehm et al., 2002). Brennan dan Auslander (dalam Brehm et al., 

2002) mengasosiasikan loneliness dengan perilaku menyimpang seperti berjudi, 

mencuri, dan merusak properti orang lain. Akerlind dan Hornquist (dalam Brehm 

et al., 2002) mengasosiasikan loneliness dengan schizophrenia, bulimia nervosa, 

dan penyalahgunaan alkohol. Loneliness juga diasosiasikan dengan kesehatan 

yang buruk, hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan dengan orang lain yang 

dapat meningkatkan kesehatan (Brehm et al., 2002). Hubungan yang dekat dengan 

teman dan keluarga bisa meningkatkan kesehatan dengan mendorong munculnya 
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perilaku makan makanan yang sehat dan olahraga, mencegah perilaku berisiko 

seperti merokok, mendorong mencari penanganan medis, dan membantu proses 

pemulihan dari penyakit (Brehm et al., 2002). 

Hubungan dengan orang tua dan teman sebaya bisa menjadi faktor dalam 

mencegah maupun menyebabkan terjadinya loneliness (Giordano, 2003, dalam 

Goosby et al., 2013). Dukungan dan kehangatan orang tua, baik dari ibu atau 

ayah, diasosiasikan dengan level loneliness yang lebih rendah pada anak-anak 

mereka (Mahon et al., 2006, dalam Goosby et al., 2013). Sebaliknya hubungan 

orang tua dan anak yang tidak baik akan membuat anak melihat orang tuanya 

sebagai figur yang jauh, tidak menyenangkan, dan tidak dapat dipercaya 

(Rubeinstein & Shaver, 1982, dalam Brehm et al., 2002). Selain itu, individu yang 

memiliki hubungan yang baik dengan temannya, disukai dan didukung oleh teman 

sebayanya juga diasosiasikan dengan level loneliness yang lebih rendah (Kingery 

& Erdley, 2007, dalam Goosby et al., 2013). 

Whang, Lee, dan Chang (2003) menyatakan bahwa individu yang 

mengalami loneliness kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal dan 

hubungan sosial. Hal ini dikarenakan mereka cenderung memiliki persepsi dan 

ekspektasi yang negatif pada orang lain yang pada akhirnya dapat mengurangi 

interaksi sosial mereka dan mengusir orang lain sehingga memperburuk isolasi 

mereka (Cacioppo & Hawkey, 2009, dalam Matthews et al., 2016). Mereka juga 

memiliki interaksi sosial yang defensif dan bermusuhan sehingga mereka kurang 

percaya terhadap orang lain, menjadi lebih cemas, pesimis, tidak nyaman berada 

di situasi sosial, menghindari berada di dalam situasi sosial, dan menganggap 
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orang lain di sekitar mereka secara negatif (Cacioppo & Hawkey, 2009, dalam 

Matthews et al., 2016; Brehm et al., 2002). 

Loneliness juga dapat terjadi karena individu memiliki self-esteem yang 

rendah sehingga ia menganggap dirinya tidak layak dan tidak bisa dicintai (Peplau 

& Shaver, 1980, dalam Brehm et al., 2002). Seseorang yang memiliki self-esteem 

yang rendah merasa tidak nyaman pada situasi sosial dan sulit untuk dapat 

membangun hubungan yang diinginkannya, yang dapat mencegah munculnya 

perasaan loneliness. 

Individu yang mengalami loneliness kesulitan dalam membangun interaksi 

offline, memiliki keterampilan sosial yang kurang baik, dan tidak menyukai 

komunikasi face-to-face (Kim, LaRose, & Peng, 2009). Menurut Davis (dalam 

Kim, LaRose, & Peng, 2009) individu yang gagal dalam membangun interaksi 

offline akan menggunakan media internet untuk dapat membangun interaksi sosial 

secara online. Oleh karena itu, individu yang mengalami loneliness cenderung 

akan menggunakan media internet untuk membangun hubungan sosial secara 

online (Caplan, 2003).  

Dikatakan bahwa individu yang mengalami loneliness lebih memilih untuk 

menggunakan komunikasi online karena mereka lebih dapat terbuka menceritakan 

masalah mereka, menyukai anonimitas, merasa lebih mudah dalam membangun 

pertemanan, lebih dapat berinteraksi dengan orang lain dan lebih baik 

mengekspresikan dirinya secara online daripada offline (McKenna, Green, & 

Gleason, 2002, dalam Kim, LaRose, & Peng, 2009; Morahan-Martin & 

Schumacher, 2003). Mereka juga menunjukkan memiliki preferensi yang lebih 

tinggi dalam interaksi online karena mereka menganggap komunikasi online 
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menjadi sumber utama komunikasi sosialnya (Morahan-Martin & Schumacher, 

2000, dalam Kim, LaRose, & Peng, 2009). Tetapi ketika individu yang 

mengalami loneliness menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk interaksi 

sosial secara online, sebagian dari mereka kesulitan dalam mengatur waktu 

menggunakan internet dan memberikan dampak negatif misalnya seperti 

penurunan prestasi, tidak masuk sekolah atau kerja, dan kehilangan keterlibatan 

sosial (Caplan, 2005, dalam Kim, LaRose, & Peng, 2009) 

Selain menggunakan internet untuk membangun interaksi sosial secara 

online, individu yang mengalami loneliness juga seringkali menggunakan internet 

untuk mengatasi perasaan negatifnya (Morahan-Martin, 1999). Individu yang 

mengalami loneliness akan online untuk menghabiskan waktu dan untuk 

melarikan diri dari perasaan negatif seperti cemas, depresi, dan loneliness. 

Misalnya, banyak individu yang melarikan diri menggunakan internet untuk 

bermain game online karena mereka mendapatkan kesenangan dari bermain game 

online. Ketika individu yang mengalami loneliness sedang merasa terisolasi dan 

cemas, mereka juga akan online untuk menghabiskan waktu dan relaks (Morahan-

Martin & Schumacher, 2003).  

Selain itu, internet juga seringkali digunakan sebagai entertainment oleh 

individu yang mengalami loneliness (Whitty & McLaughlin, 2007, dalam 

Amichai-Hamburger & Schneider, 2013). Hal ini dikarenakan menurut mereka, 

internet bisa menghibur mereka dan memberikan kesenangan (Amichai-

Hamburger & Schneider, 2013). Mereka juga mengatakan bahwa ketika mereka 

melakukan surfing terhadap berbagai macam website, mereka bisa mendapatkan 

kesenangan dari aktivitasnya, sehingga mereka seringkali memanfaatkan internet 
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untuk mengatasi perasaan negatif mereka (Morahan-Martin & Schumacher, 

2003). Tetapi, menggunakan internet untuk melarikan diri dari perasaan negatif 

bisa mengarah kepada internet addiction (Morahan-Martin, 1999). 

Loneliness tidak hanya muncul akibat dari adanya perbedaan antara 

hubungan sosial yang dimiliki oleh individu dengan hubungan sosial yang 

diinginkannya (Peplau & Perlman, 1982). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Cohen-Mansfield, Hazan, Lerman, dan Shalom (2016) menunjukkan bahwa 

loneliness juga dapat muncul akibat tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh 

individu dan menyebabkan munculnya perasaan bosan. Menurut Cohen-Mansfield 

et al. (2016) hal-hal yang dilakukan individu untuk mengurangi perasaan 

loneliness yang dialaminya dapat berupa aktivitas sosial seperti menghubungi 

teman atau aktivitas non sosial seperti membaca buku, menonton TV, dan 

menggunakan komputer. Anderson (2001) juga mengungkapkan pendapat yang 

serupa yaitu upaya yang akan dilakukan individu untuk menghindari masalah di 

dunia nyata dan perasaan bosan yang dialaminya adalah dengan menggunakan 

internet. 

Menurut Ozdemir et al. (2014) loneliness dan internet addiction juga dapat 

dimediasi oleh self-control yang rendah. Individu yang mengalami loneliness 

cenderung mengatasi perasaan negatif yang dialaminya dengan cara coping yang 

tidak tepat, salah satunya dengan menggunakan internet (Ozdemir et al., 2014). 

Menggunakan internet bisa membantu merubah perasaan negatif individu yang 

mengalami loneliness menjadi lebih positif, sehingga setiap kali mereka 

mengalami perasaan negatif, mereka akan berulang kali menggunakan internet 

untuk mendapatkan perasaan yang lebih positif dan dapat memicu hilangnya 
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kontrol diri (Ozdemir et al., 2014). ). Hal ini dikarenakan mereka fokus untuk 

mendapatkan kepuasan langsung yang akhirnya membuat mereka gagal untuk 

mempertimbangkan konsekuensi negatif dari tindakan yang dilakukannya 

(Gottfredson & Hirschi, dalam Ozdemir et al., 2014; Wiers et al., 2007, dalam 

Ozdemir et al., 2014). Dalam hal ini, setiap kali individu yang mengalami 

loneliness memiliki perasaan yang negatif, ia akan mengatasinya dengan 

menggunakan internet karena penggunaan internet bisa memunculkan perasaan 

positif, tetapi dikarenakan ia gagal untuk mempertimbangkan konsekuensi negatif 

dari tindakannya, ia cenderung menggunakan internet secara tidak wajar dan 

memicu hilangnya kontrol diri (Ozdemir et al., 2014). 

Penggunaan internet dalam jangka waktu yang panjang dapat 

memunculkan perilaku kompulsif dalam menggunakan internet atau yang disebut 

dengan internet addiction oleh Young (1998). Dijelaskan oleh Munoz-Rivas et al. 

(dalam Ozdemir et al., 2014) individu yang menggunakan internet untuk 

mengatasi perasaan negatif seperti loneliness lebih rentan mengalami internet 

addiction. Young (1998) juga berpendapat bahwa individu yang mengalami 

loneliness yang menggunakan internet sebagai media untuk mencari hubungan 

dengan orang lain dan mencari rasa nyaman dari orang lain, bisa menjadi salah 

satu faktor penyebab internet addiction. Caplan (2003) juga menyatakan pendapat 

serupa yaitu, menggunakan internet untuk membangun hubungan sosial dengan 

orang lain bisa mengarah kepada internet addiction. 

Internet addiction adalah perilaku yang berlebihan atau melebihi batas 

dalam menggunakan internet misalnya bermain video games secara berlebihan, 

secara kompulsif melakukan online shopping, dan tidak dapat berhenti bermain 
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sosial media (Gregory, 2018). Menurut Young (1998), internet addiction adalah 

perilaku yang berlebihan dalam menggunakan internet dan bisa berdampak pada 

gangguan pola tidur, penurunan produktivitas kerja, penurunan performa 

akademis, dan gangguan dalam kehidupan sosial. Internet addiction ditandai 

dengan preokupasi menggunakan internet, menunjukkan perilaku kompulsif 

dalam online, penurunan performa dan produktivitas kerja karena waktu yang 

dihabiskan untuk online, kesulitan dalam mengatur waktu online, dan 

memanfaatkan hubungan online untuk mengatasi masalah situasional (Young, 

1998, dalam Kaya, Delen, & Young, 2015). 

Hasil penelitian Odaci dan Kalkan (2010) menunjukkan rentang usia yang 

paling sering menggunakan internet adalah usia 16 hingga 24 tahun. Di Indonesia 

sendiri diketahui pengguna internet paling banyak berada pada rentang usia 19 

hingga 34 tahun (Setiawan, 2018). Adapun kelompok usia emerging adulthood 

termasuk ke dalam rentang usia tersebut. Hal ini menjadikan kelompok usia 

emerging adulthood rentan mengalami internet addiction (Odaci & Kalkan, 

2010).   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani, Prasojo, 

Hasanuddin, dan Mahayana (2018) kepada 514 responden di Indonesia, diketahui 

bahwa sebanyak 32.4% responden menggunakan internet secara normal, 55.3% 

termasuk ke dalam kategori internet addiction ringan (mild), 11.9% mengalami 

internet addiction tingkat sedang (moderate), dan 0.4% mengalami 

ketergantungan internet yang parah (severe). Dari data tersebut dapat disimpulkan 

mayoritas pengguna internet di Indonesia mengalami mild level of internet 

addiction (Maharani et al., 2018). 
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Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara loneliness 

dengan internet addiction (Sharifpoor, Khademi, Mohammadzadeh, 2017; 

Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Morahan-Martin & Schumacher, 2003; 

Moody, 2001; Lavin, Marvin, McLarney, Nola & Scott, 1999). Namun masih 

belum dapat diketahui apakah internet addiction yang mempengaruhi loneliness 

atau loneliness yang mempengaruhi internet addiction karena terdapat beberapa 

hasil penelitian yang berbeda-beda (Bozoglan, Demirer, & Sahin, 2013; Erdogan, 

2008;  Li & Chung, 2006; Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Moody, 2001; 

Young, 1998).  

Penelitian yang dilakukan oleh Bozoglan, Demirer, dan Sahin (2013) 

menekankan bahwa loneliness mempengaruhi internet addiction karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami loneliness memiliki 

masalah dalam membatasi penggunaan internet, withdrawal, mengatur waktu, 

hubungan sosial, dan masalah kesehatan. Hasil penelitian juga membahas bahwa 

individu yang mengalami loneliness memanfaatkan internet untuk membangun 

hubungan sosial dengan orang lain secara online dan menjalin komunikasi secara 

online, namun hal ini membuat mereka beresiko mengalami internet addiction 

(Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Young, 1998).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erdogan (2008) dan Moody (2001) 

menunjukkan internet addiction dapat meningkatkan rasa loneliness dalam diri 

individu. Moody (2001) berpendapat bahwa individu yang menggunakan internet 

dalam waktu yang lama akan meningkatkan perasaan loneliness dalam dirinya dan 

munculnya gangguan yang berhubungan dengan internet dalam kehidupannya 

sehari-hari.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Morahan-Martin dan Schumacher 

(2003) serta Krau et al. (1998) menunjukkan adanya hubungan dua arah antara 

loneliness dengan internet addiction. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

penggunaan internet maka akan semakin tinggi level loneliness dalam diri 

individu. Tetapi, hal ini dapat menyebabkan munculnya vicious cycle karena 

individu yang mengalami loneliness akan online untuk menghilangkan rasa 

cemas, menghabiskan waktu, dan relaks. Ketika individu tersebut online untuk 

mengatasi perasaan loneliness mereka, waktu online mereka menyebabkan 

munculnya gangguan kehidupan sosial non internet dan gangguan lainnya dalam 

kehidupan, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan dua arah antara 

loneliness dengan penggunaan internet (Morahan -Martin & Schumacher, 2003).  

Hal ini juga didukung oleh pendapat Moody (2001) yang menyatakan 

bahwa, individu yang mengalami loneliness akan menggunakan internet untuk 

membangun jaringan sosial yang dapat memberikan mereka dukungan dan 

menjadi bagian dari suatu komunitas, sehingga mereka tidak mengalami 

kurangnya hubungan sosial atau yang disebut oleh Weiss (1973) dengan social 

isolation. Namun ketika mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk online, 

mereka menjadi beresiko mengalami internet addiction (Young, 1998). Seseorang 

yang mengalami internet addiction akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk 

terlibat dalam hubungan di dunia nyata karena sebagian besar waktunya 

digunakan untuk online (Moody, 2001). Oleh sebab itu, hal ini bisa memicu 

munculnya perasaan loneliness karena kurangnya hubungan yang dekat dan intim 

dengan orang lain dan tidak adanya hubungan yang intens dan bertahan lama 
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dengan orang lain, atau yang disebut oleh Weiss (1973) dengan emotional 

isolation. 

Melihat tugas-tugas dalam tahap perkembangan emerging adulthood dapat 

memicu munculnya loneliness dan internet addiction, meningkatkan urgensi 

untuk dilakukan penelitian mengenai topik terkait. Selain urgensi di atas, peneliti 

menemukan minimnya penelitian yang membahas mengenai loneliness dan 

internet addiction di Indonesia. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh loneliness terhadap internet addiction 

pada emerging adulthood. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh loneliness terhadap internet addiction pada 

emerging adulthood? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh loneliness terhadap internet 

addiction pada emerging adulthood. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini adalah: 

a. Menambah literatur dalam penelitian Psikologi di Indonesia 

mengenai topik loneliness dan internet addiction pada 

emerging adulthood. 

b. Memberikan sumbangsih dalam mengembangkan bidang ilmu 

Psikologi, khususnya bidang Psikologi Perkembangan 

mengenai perkembangan emerging adulthood. 

c. Memberikan gambaran mengenai adanya pengaruh yang 

signifikan atau tidak dari loneliness terhadap internet addiction 

pada emerging adulthood. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah: 

a. Memberikan wawasan mengenai fenomena loneliness dan 

internet addiction yang mungkin dialami oleh para emerging 

adulthood. 

b. Memberikan informasi untuk para praktisi di bidang psikologi 

dalam menangani masalah terkait loneliness maupun internet 

addiction. 

 

 

 


