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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan 

smartphone dan kesejahteraan psikologis pada 127 orang yang merupakan 

mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas 

Islam Indonesia yang berusia antara umur 17-25 tahun, yang menggunakan 

smartphone. Pengumpulan data menggunakan: (a) Skala Kesejahteraan Psikologis, 

dan (b) Skala Intensitas Penggunaan Smartphone. Analisis data menggunakan 

teknik korelasi Spearman’s Rho yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif yang lemah antara intenitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan 

psikologis. (r = -0, 283, p = 0,001, p < 0,01). Hal ini menunjukkan jika hipotesis 

penelitian ini diterima. 

 

Kata Kunci : Intensitas Smartphone, Kesejahteraan Psikologis, Mahasiswa  
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PENGANTAR 

Kesejahteraan psikologis (psychological well-being) pada 

hakikatnya adalah pencapaian potensi psikologis individu secara penuh. 

Kesejahteran psikologis ini merupakan refleksi kepuasan dan perasaan 

positif seseorang, seperti misalnya: gembira, senang, dan puas. Oleh sebab 

itu, seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik maka akan 

memandang hidupnya dengan kepuasan dan kebahagiaan. Secara garis 

besar kesejahteraan psikologis adalah kemampuan individu dalam 

mengekspresikan rasa puas dan perasaan positif yang ada dalam dirinya ta2-

npa membiarkan orang lain mempengaruhinya. Kesejahteraan psikologis 

juga penting untuk mahasiswa, karena dapat mempengaruhi perasaan dan 

sikap dari seseorang dalam berinteraksi.  

Mahasiswa sebagai seorang calon penerus bangsa dituntut untuk 

mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun mental sebelum ia 

dapat memipin bangsa ini. Jika para calon pemimpin bangsa ini tidak 

memiliki kesejahteraan psikologis yang baik maka ada kemungkinan 

nantinya mereka tidak mampu bekerja secara optimal untuk rakyatnya. 

Apabila mahasiswa memiliki kesejahteraan psikologis yang baik 

diharapkan mereka akan menanggapi setiap tugas kuliah dengan perasaan 

dan sikap yang baik dan akan berprilaku secara positif dalam menanggapi 

masalah, sehingga mampu menyelesaikan masa studi tepat waktu. Akan 

tetapi, saat ini masih terdapat mahasiswa yang tidak memahami segala 

bentuk tanggung jawab. Mereka menganggap bahwa kewajiban kuliah 
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adalah beban sehingga banyak mahasiswa yang frustasi dan akhirnya 

mereka tidak mampu menyelesaikan masa studi dengan tepat waktu atau 

berprilaku negatif, bahkan ada beberapa mahasiswa yang terancam akan di 

drop out (DO). Wells (2010) menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis 

yang baik akan tercapai jika mahasiswa memiliki keseimbangan yang baik 

antara kondisi fisik, mental dan juga sosialnya, sedangkan mahasiswa yang 

memiliki kesejahteraan psikologis yang buruk ditandai dengan 

ketidakbahagiaan, kemarahan, kecemasan dan depresi. 

depkes.go melaporkan tentang kesehatan jiwa masih menjadi salah 

satu masalah kesehatan yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. 

Menurut data WHO (2016), ada sekitar 35 juta manusia yang terkena 

depresi dan untuk di Indonesia jumlah kasus gangguan jiwa terus 

bertambah. Data Riskesdas 2013 memperlihatkan sekitar 14 juta orang yang 

menunjukkan gejala depresi dan kecemasan pada usia 15 tahun ke atas. 

Kemudian menurut balairungpress mahasiswa di UGM sendiri banyak 

mengalami gangguan mental. Walaupun belum dilakukan riset terstruktur, 

tetapi yang sangat umum terjadi pada mahasiswa adalah depresi dan 

kecemasan, bahkan hampir di drop out dan berniat untuk bunuh diri. 

Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik akan 

memandang hidupnya dengan puas, bahagia, dan dapat mengaktualisasi diri 

di segala dimensi kehidupan seperti mampu menjalin hubungan dengan 

orang lain dan mengembangkan kemampuan diri. Kesejahteraan psikologis 

memiliki dua fungsi positif yang mampu meningkatkan kesejahteraan 
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psikologis seseorang. Pertama adalah individu mampu membedakan hal 

yang positif dan negatif guna meningkatkan kebahagiaan. Kedua adalah 

individu harus menekankan kepuasaan hidup.  

Zulkefly dan Baharudin (2012) meneliti 386 mahasiswa di 

University Putra Malaya, yang hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa 

lebih rentan terhadap gangguan psikologis adalah mahasiswa yang 

menghabiskan banyak waktu dengan ponsel mereka. Selanjutnya, 

Kumcagis dan Gundu (2016) meneliti tentang kecanduan smartphone dan 

kesejahteraan psikologis pada mahasiswa di Ondokuz, Mayiz University 

dan menemukan jika terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. 

Sebuah penelitian lainnya dilakukan oleh Demirci, Akgonul, dan Akpinar 

(2015) menunjukkan bahwa penggunaan berlebihan smartphone dapat 

menyebabkan depresi atau kecemasan yang pada akhirnya akan 

menyebabkan masalah tidur pada 319 mahasiswa di Suleyman Demirel 

University. Selanjutnya Ha, Chin, Park, Ryu, dan Yu (2008) meneliti 

tentang gejala depresi, kecemasan interpersonal dan harga diri pada 595 

siswa SMA di Korea yang diakibatkan dari penggunan telepon seluler. Pada 

tahun 2012 Park dan Lee juga meneliti pada 339 mahasiswa di Korea yang 

menggunakan smartphone dan hasilnya mereka memiliki tingkat depresi 

dan kesepian yang rendah.  

Pada tahun 2017 Pambajeng dan Siswati meneliti adanya hubungan 

positif antara psychological well-being dan efikasi diri. Rambitan pada 

tahun 2015 melakukan sebuah penelitian di Samarinda, yang mana hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan smartphone 

berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis dalam kaitannya dengan 

konsep biodiversitas. Clemente, Hezomi, Allahverdipour, Jafarabadi, dan 

Safaian (2016) telah melakukan penelitian kepada 289 siswa perempuan di 

Tabriz, Iran dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan 

terbalik yang signifikan antara stres dan kesejahteraan psikologis. Penelitian 

mengenai penggunaan smartphone yang berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku komunikasi pada mahasiswa Universitas Telkom telah dilakukan 

oleh Gifary dan Kurnia (2015). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

White, Buboltz, dan Igou (2010) menunjukkan bahwa da hubungan antara 

masalah penggunaan ponsel dan kualitas tidur pada 350 mahasiswa 

psikologi.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka kesejahteraan psikologis 

berkaitan dengan berbagai macam variabel yaitu hubungan dengan orang di 

sekitar, keadaan spiritual, bahkan produk teknologi ikut mempengaruhi 

keadaan psikologis seseorang. Salah satu bentuk produk teknologi yang 

memiliki keterampilan mendukung kegiatan seseorang adalah smartphone 

(handphone pintar). Kartono (1987) menyatakan bahwa intesitas adalah 

besar dan kekuatan dari suatu tingkah laku, jumlah energi dan ukuran fisik 

dari energi yang dibutuhkan untuk merangsang salah satu indra. Perilaku 

yang spesifik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penggunaan 

smartphone. Jadi intensitas penggunan smartphone adalah keadaan 
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tingkatan atau ukuran intensnya dalam mengakses smartphone dan akan 

mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. 

Penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa ternyata dapat 

mempengaruhi banyak hal, baik secara fisik maupun psikis. Dari berbagai 

macam tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan jika penggunaan 

smartphone dapat memberikan dampak positif dan negatif pada mahasiswa. 

Semakin lama seorang mahasiswa menggunakan smartphone nya maka 

akan berdampak pada keadaan psikologis mahasiswa tersebut. Przybylski 

dan Weinsten (2017) mengatakan bahwa durasi ideal dalam menggunakan 

gadget adalah 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit perharinya. 

Penggunaan di atas durasi tersebut barulah gadget dianggap mengganggu 

kinerja otak 

Penggunaan smartphone yang dapat mempengaruhi kesehatan 

psikologis juga dapat berasal dari konten yang diakses oleh seseorang 

melalui smartphonenya. Menurut Cramer dan Inkster (2017) media sosial 

mampu memberikan tekanan psikologis karena dapat memberikan harapan 

yang tidak realistik dan membuat kepercayaan diri yang rendah. Semakin 

sering seseorang membuka media sosial maka akan semakin besar perasaan 

depresi dan cemas. Media sosial yang termasuk dalam penelitian ini adalah 

Youtube, twitter, facebook, snapchat, dan instagram. Pratama (2017) juga 

menyatakan jika penggunaan game online di smartphone dapat 

menyebabkan prestasi akademik mahasiswa menjadi menurun. Oleh karena 
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itu, fokus dari skripsi ini adalah melihat apakah ada hubungan intensitas 

penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa.  

 

KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS 

Menurut Ryff (1989), kesejahteraan psikologis adalah istilah untuk 

mendeskripsikan kesehatan psikologis individu berdasarkan fungsi dari 

psikologi positif. Selanjutnya Ryff (1989) menjelaskan bahwa 

kesejahteraan psikologis terkait erat dengan otonomi, penerimaan diri, 

hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, dan 

pertumbuhan pribadi. Peneliti menggunakan teori dari Ryff karena teori ini 

telah menjabarkan kesejahteraan psikologis beserta aspek-aspek yang ada 

dalam variabel penelitian ini. 

Teori ini kemudian dijabarkan oleh Ryan dan Deci (2001) dengan 

kebutuhan dasar psikologis hanya terkait tiga hal saja, yaitu kemandirian 

(autonomy), kompetensi (competence), serta keterkaitan (relatedness). 

Ryan dan Deci (2001) juga membuat klasifikasi kesejahteraan psikologis 

menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama berfokus pada kepuasan 

hidup serta kebahagiaan (hedonic) dan kedua berfokus pada makna dan 

realisasi diri dan mendefinisikan kesejahteraan dengan keberfungsian dalam 

hidup (eudaimonic). Pandangan ini kemudian memunculkan perspektif 

yang tidak jauh berbeda dengan teori sebelumnya yang dikemukakan oleh 

Ryff (1989) yang menekankan bahwa kesejahteraan psikologis berasal dari 

kebahagiaan. 
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Aspek Kesejahteraan Psikologis 

Menurut Ryff (1989) kesejahteraan psikologis terdiri dari enam aspek, 

yaitu: 

a. Penerimaan diri (self acceptance) 

Individu yang memiliki sikap dan penerimaan yang positif terhadap 

dirinya sendiri, mengakui adanya aspek negatif dan positif di dalam 

dirinya dan menghadapi masa lalu dengan sikap dan perasaan positif 

maka inidividu tersebut memiliki kesejahteraan psikologi yang baik. 

b. Tujuan Hidup (purpose in life) 

Individu yang memiliki sikap dan peraasan positif pasti memiliki 

misi, tujuan dan arah hidup yang digunakan untuk memaknai 

pengalaman hidup masa kini dan masa lalunya. Begitu pula sebaliknya 

jika individu yang tidak memiliki arah dan tujuan hidup maka individu 

tersebut memiliki sedikit cita-cita dan tidak dapat memaknai 

pengalaman hidup yang didapatkan sebelumnya.  

c. Hubungan positif dengan orang lain (positive relations with others) 

Salah satu komponen kesehatan mental adalah kemampuan untuk 

mencintai. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik 

jika ia memiliki hubungan yang hanga dengan orang lain, memiliki 

sikap empati, serta memahami arti memberi dan menerima dalam 

sebuah hubungan. 
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d. Kemandirian (autonomy) 

Kemampuan indivdu didalam meyakini nilai internal, dapat 

menentukan tujuan pribadi secara mandiri, dan memiliki kemampuan 

untuk mengatur serta mengevaluasi diri dalam berprilaku sesuai dengan 

standar priadi. 

e. Penguasaan lingkungan (environmental mastery) 

Pengelolaan tuntuntan-tuntutan eksternal dalam kehidupan sehari-

hari merupakan salah satu komponen kesejahteraan psikologis. Individu 

yang memiliki kemampuan yang baik di dalam mengelola dan 

mengendalikan segala aktivitas eksternal yang sesuai dengan kebutuhan 

pribadi merupaka individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang 

tinggi. Individu yang memiliki penguasaan lingkungan yang baik maka 

individu tersebut dapat memanfaatkan kesempatan yang ada 

dilingkungan sekitar 

f. Pengembangan pribadi (personal growth) 

Merupakan kemampuan didalam menyadari potensi serta bakat yang 

ada dan mampu untuk merealisasikan hal tersebut, dan melakukan 

evaluasi serta perbaikan didalam hidupnya setiap saat. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis 

Ryff (1989) mengklasifikasikan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis, diantaranya : 
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a. Usia 

 Terdapat perbedaan antara usia seseorang dengan kesejahteraan 

psikologis yang di miliki, hal ini di karenakan terdapat beberapa aspek 

kesejahteraan psikologis yang akan cenderung meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia seseorang, seperti kemandirian dan penguasan 

lingkungan. 

b. Jenis Kelamin 

 Dalam beberapa studi telah terbukti jika terdapat perbedaan 

kesejahteraan psikologis dengan jenis kelamin, di mana perempuan 

memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari pada laki-laki di bidang 

menjaga hubungan dengan orang lain dan pengembangan pribadi. 

c. Status sosial ekonomi 

 Perbedaan status sosial ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Seseorang yang 

memiliki status pekerjaan yang tinggi akan mempunyai kesejahteraan 

psikologis yang baik. 

d. Budaya 

 Kesejahteraan psikologis juga dapat dipengaruhi oleh budaya 

masyarakat. Terdapat perbedaan budaya antara masyarakat yang memiliki 

budaya yang orientasinya pada individualisme dan masyrakat yang  

memiliki budaya bersifat kolektif. 
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e. Smartphone 

Park dan Lee (2012) yang menyatakan jika penggunaan smartphone 

dapat mempengaruhi hubungan sosial dan dukungan sosial. Individu yang 

menggunakan smartphone juga akan cenderung memiliki tingkat depresi 

dan kesepian yang rendah. Hal ini dikarenakan individu mampu membina 

hubungan yang hangat dengan orang lain. Zulkefly dan Baharudin (2012) 

menyatakan jika mahasiswa yang menghabiskan banyak waktu dengan 

smartphone mereka lebih rentan terhadap gangguan psikologis.  

INTENSITAS PENGGUNAAN SMARTPHONE 

Intensitas sebagai suatu sifat kuantitatif dari suatu penginderaan yang 

berhubungan dengan intensitas perangsangnya (Chaplin, 2008). Menurut Del 

Barrio (Ghaida, 2012) intensitas merupakan banyaknya kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang. Ajzen (Prakoso, 2017) mengatakan intensi 

merupakan sebuah usaha yang digunakan untuk melakukan sebuah perilaku 

dilihat dari seberapa besar usaha yang akan dilakukan oleh individu untuk 

memuaskan kebutuhannya. Sesuatu yang dilakukan dengan jumlah dan volume 

tertentu dapat dikatakan memiliki intensitas. Perilaku spesifik yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah penggunaan smartphone.  

Becker (2010) menyatakan bahwa smartphone adalah telepon yang 

menyatukan berbagai kemampuan yang dapat befungsi seperti sebuah 

komputer dengan menawarkan berbagai macam fitur yang menarik. Hal yang 

serupa juga dikemukakan oleh Rittinghouse dan Ransome (2010) menilai 

smartphone adalah perangkat telepon portable yang berukuran lebih kecil dari 
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sebuah komputer sehingga dapat dibawa kemanapun. Smartphone atau ponsel 

pintar adalah salah satu produk teknologi yang memiliki keterampilan yang 

dapat mendukung kegiatan manusia. Menurut Rosen, Whaling, Carrier, 

Cheever dan Rokkum (2013) pengguna smartphone akan memeriksa 

smartphone mereka lebih dari satu kali pada tiap jamnya untuk mengetahui apa 

saja pemberitahuan yang masuk, baik dari e-mail , komentar pada media 

sosialnya dan untuk menggunakan internet. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas 

penggunaan smartphone adalah bentuk kuantitas penggunaan smartphone 

didasarkan pada usaha yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi 

kebutuhannya dan didasarkan pada durasi, frekuensi, penghayatan dan 

perhatian dari penggunaannya. 

Aspek-aspek Intensitas Penggunaan Smartphone 

 Del Barrio (Ghaida, 2012) menjelaskan unsur atau aspek yang dapat 

membetuk intesitas, diantaranya adalah: 

a. Durasi (Duration) 

 Durasi adalah lamanya waktu yang individu gunakan untuk melakukan 

aktvitas yang diinginkan. 

b. Frekuensi (Frequency) 

 Frekuensi adalah seberapa sering individu melakukan aktivitas perilakunya. 

Semakin sering seseorang melakukan aktivitasnya maka semakin tinggi 

frekuensi aktivitas perilaku tersebut. 
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c. Perhatian (Attention) 

 Seseorang yang memiliki perhatian pada sebuah aktivitas tertentu akan jauh 

lebih intensif dilakukan jika dibandingkan dengan sebuah aktivitas yang tidak 

dibarengi dengan perhatian yang lebih. Misalnya seperti, individu lebih memberi 

atensi kepada smartphone nya dibandingkan dengan lingkungan di sekitarnya. 

d. Penghayatan (Comprehension) 

 Penghayatan merupakan sebuah pemahaman ataupun penyerapan 

informasi yang dinikmati dan akan disimpan oleh seseorang dan dijadikan 

sebagai pengetahuan dan pengalaman. Misalnya seperti, individu menggunakan 

smartphone untuk mencari informasi yang diinginkannya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Responden penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia yang menggunakan smartphone. 

Karakteristik umur mahasiswa yang menjadi responden penelitian ini yaitu 17-25 

tahun. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data untuk 

skala kesejahteraan psikologis dengan menggunakan beberapa macam pertanyaan 

untuk mengungkap otonomi, penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, 

memiliki tujuan hidup, penguasaan lingkungan, dan pertumbuhan pribadi. 

Sedangkan untuk intensitas penggunaan smartphone didasarkan pada tingkatan 

frekuensi, durasi, perhatian, dan penghayatan penggunaannya. Peneliti 
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menggunakan metode statistik dengan bantuan aplikasi pada komputer yaitu 

program SPSS 22 dengan teknik Spearman’s rho. 

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Normalitas 

Teknik yang akan digunakan untuk uji normalitas adalah uji statistika one-Sample 

Kolmogorov-Sminorv Test. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan 

pada variabel intensitas penggunaan smartphone, diperoleh KS-Z = 0,101, p = 

0,003 ( p < 0,05). Kemudian untuk variabel kesejahteraan psikologis diperoleh p 

= 0,200 (p > 0,05). 

Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara 

variabel kesejahteraan psikologis dan intensitas penggunaan smartphone linier. 

Hasil analisis data menunjukkan jika hubungan antara kesejahteraan psikologis 

dan intensitas penggunaan smartphone bersifat linier F = 10,115, p = 0,002 (p < 

0,05). 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah ada hubungan antara kedua 

variabel yang sedang diteliti ini. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik dari Spearman’s rho. Hasil analisis menunjukkan jika 

korelasi antara intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis (r 

= -0, 283 ; p = 0,001 (p < 0,05)). 
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PEMBAHASAN 

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intenitas penggunaan 

smartphone dan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya. Dari hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang negatif antara intensitas penggunaan smartphone dan 

kesejahteraan psikologis (r = -0,283) dengan p = 0,001 (p < 0,05) kemudian 

diperoleh koefisien determinasi (r²) sebesar 0,080 dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan jika semakin tinggi nilai intensitas penggunaan smartphone maka 

semakin rendah nilai kesejahteraan psikologis. Sebaliknya, semakin rendah nilai 

intensitas penggunaan smartphone maka semakin tinggi nilai kesejahteraan 

psiklogis. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima meskipun korelasi 

kedua variabel tersebut lemah. 

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian lain yang berkaitan dari 

Zulkefly dan Baharudin (2012) yang mengatakan jika mahasiswa yang 

menghabiskan banyak waktu dengan ponsel mereka lebih rentan terhadap 

gangguan psikologis. Intensitas penggunaan smartphone sendiri tidak begitu saja 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis, karena penggunaan smartphone sendiri 

dapat memenuhi beberapa kebutuhan dari seseorang. Aspek dari intensitas 

penggunaan smarthphone yang terdiri dari durasi, frekuensi, perhatian, dan 

penghayatan dapat berpengaruh negatif kepada seseorang jika ia tidak mampu 

menggunakan dengan semestinya maka akan menimbulkan berbagai dampak 

negatif juga, seperti akan menurunnya komunikasi interpersonal (Ghaida, 2012), 
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depresi atau kecemasan (Demirci, Akgonul, dan Akpinar 2015), dan harga diri 

yang rendah (Ha, Chin, Park, Ryu dan Yu ,2008).  

Dari hasil analisis tambahan diperoleh penemuan berikut lainnya yaitu 

berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dari hasil uji beda intensitas penggunaan 

smartphone dan kesejahteraan psikologis pada laki-laki dan perempuan diperoleh 

data yang memperlihatkan jika tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 

laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, mahasiswa dan mahasiswa memiliki 

intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis yang sama. 

Pada penelitian ini nilai korelasi dalam penelitian ini tergolong lemah, hal ini 

dimungkinkan karena adanya beberapa kelemahan dalam penelitian ini, yaitu : 

tidak spesifik dalam menjabarkan penggunaan smartphone seperti apa yang dapat 

berdampak buruk kepada kesejahteraan psikologis seseorang. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini telah menunjukkan jika adanya hubungan negatif yang 

lemah antara intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis 

pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Hal tersebut berarti 

semakin tinggi intensitas penggunaan smartphone, maka akan semakin rendah 

kesejahteraan psikologi pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya dan begitupun sebaliknya. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat 

diberikan, baik untuk responden maupun untuk penelitian selanjutnya: 
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1. Bagi responden penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan jika adanya hubungan negatif antara 

intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Hal tersebut berarti 

semakin tinggi intensitas penggunaan smartphone, maka akan semakin rendah 

kesejahteraan psikologi pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya dan begitupun sebaliknya. Dengan ini, disarankan bagi mahasiswa 

yang menggunaan smartphone secara berlebihan agar dapat mengurangi serta 

memiliki kemampuan untuk mengkontrol intensitas penggunaan smartphone 

mereka untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Batas waktu 

yang baik dalam penggunaan smartphone adalah 4 jam 17 menit setiap harinya 

dan dapat mengurangi intensitas penggunaan media sosial serta game online 

karena dapat menyebabkan kecemasan dan prestasi akademik menjadi 

menurun. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Saran yang peneliti dapat berikan untuk penelitian selanjutnya adalah: (a) 

mempertimbangkan variabel-variabel lain yang lebih memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kesejahteraan psikologis, (b) memperbanyak dan 

meragamkan jumlah responden, dan (d) dapat lebih detail dalam menjabarkan 

intensitas penggunaan smartphone seperti apa yang dapat mempengaruhi 

variabel lainnya. 
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