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ABSTRAK 

 

 

 

Risda Marlin Halawa 032016082 

Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Penggunaan Smartphone Pada 

Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan Tahun 2020 

 

Prodi Ners 2020 

 

Kata kunci : Pola Asuh Orang Tua, Perilaku Penggunaan Smartphone 

 

(xvii + 44 + Lampiran ) 

 

Anak sekolah dasar mengalami proses tumbuh kembang secara optimal sehingga 

perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satu yang 

mempengaruhi perkembangan anak pada jaman sekarang yaitu perkembangan 

teknologi seperti perilaku dalam penggunaan smartphone. Salah satu strategi 

untuk mengatasi perilaku penggunaan smartphone tersebut adalah pola asuh orang 

tua strategi ini sangat penting dalam membentuk tumbuh kembang anak dengan 

perilaku penggunaan smartphone. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku penggunaan 

smartphone di Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan Tahun 2020. Metode 

penelitian ini menggunakan rancangan Cross Sectional, dengan teknik sampling 

yang digunakan adalah accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 

30 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas pola asuh orang tua di 

SD Katolik Asisi Medan tergolong baik (90,0%) dan mayoritas perilaku 

penggunaan smartphone tergolong kurang baik (83,3%). Uji statistik 

menggunakan Fisher Exact menunjukan tidak ada  hubungan antara pola asuh 

orang tua dengan perilaku penggunaan smartphone pada anak sekolah dasar 

Katolik Asisi Medan Tahun 2020 dengan nilai p (value) = 0,433 (p>α 0,05). 
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ABSTRACT 

 

Risda Marlin Halawa 032016082 

The Relationship of Parenting Parent with Smartphone Usage on Elementary 

Students in Asisi Elementary School Medan 2020 

 

Nursing Study Program 2020 

 

Keywords : Parenting parents, smartphone usage behavior  

 

(xvii + 44 + Attachment ) 

 

Elementary school children improve the optimal growth and development process 

of child development is very dependent on the environment. One that affects the 

development of children today is the development of technology such as behavior 

in the use of smartphones. One strategy to overcome the behavior of the use of 

smartphones is the parenting parents of this strategy is very important in shaping 

the growth and development of children with smartphone usage behavior. The 

purpose this study was to identify The Relationship of Parenting Parent with 

Smartphone Usage on Elementary Students in Asisi Elementary School Medan 

2020. This research method uses a cross sectional design, with the sampling 

technique used was accidental sampling with the number of respondents was 30 

people. The results showed that the majority of parenting patterns in the Catholic 

Asisi Medan Elementary School were classified as good (90,0%) and the majority 

of smartphone usage behaviors is classified as not good (83,3%). Statistical test 

using Fisher Exact shows that there is no relationship between parenting parents 

with smartphone usage on elementary students in Asisi elementary school Medan 

2020 with p value (value) = 0,433 (p >α 0.05). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

 Anak merupakan individu yang unik dan mempunyai hak untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal. Dunia anak juga selalu penuh dengan kejutan dan  

serba ingin tahu  tentang suatu hal. Masa kehidupan anak sebagian besar berada di 

dalam ruang lingkup keluarga atau orang tua. Oleh karena itu orang tua yang 

paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya (Suteja, 2017) 

 Rentang kehidupan yang dimulai dari usia 6-12  tahun disebut masa usia 

sekolah. Periode ini dimulai dengan masuknya anak ke lingkungan sekolah, yang 

memiliki dampak signifikan dalam perkembangan dan hubungan anak dengan 

orang lain. Anak mulai bergabung dengan teman seusianya, mempelajari budaya 

budaya masa kanak-kanak, dan menggabungkan diri ke dalam kelompok sebaya, 

yang merupakan hubungan dekat pertama di luar kelompok keluarga (Wong, 

2009). Tumbuh-kembang, dianggap sebagai satu kesatuan yang mencerminkan 

berbagai perubahan yang terjadi selama hidup seseorang. 

 Perkembangan anak usia sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Lingkungan sosial merupakan tempat anak untuk belajar seluruh 

pengetahuan. Lingkungan sosial dalam hal ini meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat (Trianingsih et al., 2016). Salah 

satu yang mempengaruhi perkembangan anak jaman sekarang yaitu dengan 

semakin berkembangnya teknologi di kalangan masyarakat. Teknologi digital 

terus masuk kedalam kehidupan keluarga saat ini tanpa terbendung. Baik orang 

tua maupun anak-anak menjadi pengguna media digital dalam berbagai bentuk, 

1 
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seperti penggunaan komputer, telepon pintar, media sosial, dan internet 

(Fatmawati, 2019).  

 Di zaman milenial sekarang ini anak-anak usia sekolah  sudah sangat 

mengenal alat teknologi seperti menggunakan smartphone atau handphone. 

Smartphone ini berisi berbagai aplikasi baik secara online maupun offline yang 

bisa mempengaruhi perilaku dan memberi dampak positif dan dampak negatif 

bagi pengguna (Aswadi, 2019). Smartphone merupakan perangkat teknologi 

komunikasi canggih yang mampu untuk berkomunikasi secara langsung maupun 

tidak langsung. Smartphone tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, akan tetapi 

smartphone juga dapat mengakses internet, menyimpan data, bahkan mengirim 

pesan email (Ramaita et al 2019). 

 Pendidikan juga sangat bermanfaat dalam membentuk perilaku anak karna 

pendidikan adalah suatu tempat dimana berlangsungnya proses belajar dan proses 

pembelajaran agar anak secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengalaman diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya sendiri. Pendidikan 

mengupayakan subjek didik menjadi pribadi yang utuh dan terintegrasi. dalam 

mencapai tujuan ini, diperlukan juga bantuan dari keluarga (orang tua) untuk bisa 

membentuk perilaku atau karakter anak (Shochib, 2014). 

 Keluarga memiliki peranan penting dalam kehidupan anak. Ayah dan 

ibunya merupakan teladan utama yang akan mewarnai dan menjadi acuan setiap 

tingah laku anak dalam kehidupan anak. Keluarga merupakan lingkungan yang 

utama dalam memberikan rasa aman fisik maupun psikis, dan kasih sayang pada 
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anak. Berbagai ucapan dan tingkah laku yang dilakukan oleh orang tua akan ditiru 

dan dicontoh oleh anak-anaknya (Inten, 2017). 

 Menurut (Gunawan & Muhabbatillah, 2019) globalisasi dan modernisasi 

sekarang ini, membawa suatu perubahan besar terlebih dalam perkembangan 

teknologi yang semakin maju sehingga bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat 

Indonesia. Karna perubahan ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga 

terjadi di daerah-daerah pedesaan. Sehingga globalisasi memberikan dampak 

positif dan negatif bagi setiap warga negara Indonesia namun, tidak setiap warga 

negara menyikapi dampak negatif globalisasi dengan baik.  

 Prevalensi penggunaan smartphone di Indonesia menduduki peringkat ke-

empat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dari hasil penelitian Pew 

Research Center’s tahun 2014 didapatkan 90% dari populasi dewasa Amerika 

Serikat memiliki smartphone (Ramaita et al, 2019). Menurut data dari eMarketer 

tahun 2018, Pengguna smartphone terbanyak berada di negara China sebagai 

peringkat pertama sebanyak 704,1 pengguna. India sebanyak 279,2 pengguna, 

Amerika Serikat sebanyak 220 pengguna dan di Indonesia sebanyak 103 

pengguna.  

 Menurut survey yang dilakukan oleh Common Sense Media yang 

ditunjukan kepada 350 orang tua di Philadelphia, Amerika Serikat menyatakan 

bahwa anak yang berusia 4 tahun sudah mempunyai smartphone pribadi, dan 

tanpa pengawasan dari orang tua. 25% orang tua juga mengaku bahwa mereka 

sering meninggalkan anak mereka untuk bermain smartphone. 42% orang tua 

mengaku anaknya sering bermain game, menonton video, dan bermain aplikasi di 
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smartphone dan 70 % orang tua mengaku membiarkan anaknya untuk 

menggunakan smartphone. Pengguna aktif smartphone diindonesia pada tahun 

2018 sekitar 177,9 juta jiwa, Pemakai terbesar berasal dari kategori usia anak-

anak dan remaja (Zaini & Soenarto, 2019). 

 Hasil data awal yang didapatkan oleh peneliti di sekolah dasar Katolik 

Asisi Medan di kelas 6 bahwa dari 180 orang siswa semua mengetahui tentang 

penggunaan smartphone. 

 Smartphone adalah suatu alat yang canggih yang mampu memproses 

informasi lebih lanjut,dan memiliki berbagai macam fitur aplikasi yang menarik 

seperti game,internet,media sosial dan dapat menyajikan banyak informasi dari 

belahan dunia manapun dengan mudah hanya dengan alat tersebut. Karna terlalu  

canggih maka banyak sebagian orang mengalami kecanduan dalam menggunakan 

smartphone, jika mereka tidak menggunakan smartphone maka akan timbul 

perasaan tidak nyaman, gelisah, merasa ada yang kurang, dan selalu berpikiran 

cara supaya bisa menggunakan smartphone (Seftriani et al, 2019).  

 Dampak dari penggunaan teknologi yang sangat canggih terutama dalam 

penggunaan smartphone di kalangan anak sekolah. Biasanya dapat menimbulkan 

penurunan kosentrasi saat belajar, malas menulis dan membaca. Dapat juga 

menimbulkan masalah kesehatan, mempengaruhi perilaku pada anak, bahaya 

radiasi, berkurangnya hubungan sosial anak dan beresiko terhadap perkembangan 

psikologis anak, Serta kecanduan yang berlebihan dalam penggunaan smartphone. 

Seperti bermain game sampai tidak mengenal waktu dan mengabaikan orang-

orang disekitarnya (Sobry, 2017).   
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 Kemajuan teknologi dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat, tidak 

heran jika banyak kasus-kasus yang terjadi karna penggunaan smartphone seperti 

kasus pornografi, porno aksi yang terjadi kepada anak, remaja, sampai orang 

dewasa perilaku seksual dengan menyebarkan foto atau video di internet, 

penipuan, dan perilaku kekerasan. Penggunaan smartphone dikalangan anak 

berdampak negatif terhadap perkembangan, sehingga menyebabkan anak-anak 

menjadi malas bergerak dan beraktifitas. 

 Kurangnya sosialisasi dan interaksi kepada orang lain, menghambat 

komunikasi, kemampuan psikomotorik anak berkurang dan kesulitan 

berkosentrasi dalam belajar. Anak juga cenderung pendiam dan lebih 

mengutamakan smartphone dari pada teman-temanya, menirukan adegan 

kekerasan dalam video dan mengabaikan orang yang ada disekitarnya. Oleh 

karena itu, orang tua harus memberikan bimbingan atau pengarahan kepada anak 

untuk berinteraksi dengan sehat (Warisyah, 2015). 

 Orang tua adalah sebagai sosok yang paling berperan dalam proses tumbuh 

kembang anak, dan seharusnya orang tua melakukan antisipasi guna mencegah 

adanya kecanduan dalam menggunakan smartphone dan media sosial lainnya. 

Namun tidak banyak orang tua yang peduli tentang dampak penggunaan teknologi 

seperti smartphone dan orang tua juga cenderung mengabaikan hal tersebut 

padahal, mengabaikan teknologi menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya 

kecanduan pornografi pada pengguna smartphone dan kenakalan pada anak dan 

remaja (Zulfitria, 2017). 
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 Pola asuh orang tua sangat diperlukan untuk meminimalisir anak dari 

pengaruh penggunaan smartphone. Pola asuh orang tua terdiri dari tiga tipe yaitu: 

pola asuh otoriter dimana pola asuh ini akan membentuk perilaku atau karakter 

anak menjadi penakut, pendiam, tertutup, gemar menentang, suka melanggar 

norma, berkepribadian lemah, cemas, dan menarik diri. Pola asuh demokratis 

dimana pola asuh ini akan membentuk perilaku atau karakter anak yang mandiri, 

dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu 

menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan kooperatif 

terhadap orang lain. Pola asuh permisif dimana pola asuh ini membentuk perilaku 

atau karakter anak yang agresif, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri 

(Effendi & Widiastuti, 2014).  

 Tidak mudah melepaskan smartphone dari kehidupan anak-anak yang 

sudah kecanduan pada smartphone. Apabila anak sedang menggunakan 

smartphone, pola asuh yang bisa diberikan orang tua kepada anak seperti  

mendampingi anaknya, mengarahkan membuka aplikasi-aplikasi sesuai dengan 

tahap perkembangannya. Orang tua juga harus memberi batasan-batasan waktu 

untuk menggunakan smartphone misalnya dalam sehari anak hanya diperbolehkan 

bermain smartphone selama satu jam. Setelah selesai ada baiknya orang tua tidak 

meletakan smartphone di sembarang tempat karna akan memungkinkan anak 

bermain smartphone tanpa sepengetahuan orang tua. Mengalihkan perhatian anak 

untuk bermain smartphone juga bisa dengan mengajaknya bermain keliar bersam-

teman-teman sebayanya (Warisyah, 2015). 
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 Peran orang tua sungguh diharapkan bagaiman ia mampu menjadi figure 

yang bisa menjaga dan bisa memberikan contoh kepada keluarganya. 

Menanamkan nilai-nlai yang baik kepada anak contohnya menghormati orang 

yang lebih tua dari dia, mengucapkan kata terima kasih ketika diberikan sesuatu 

atau ketika kita dibantu oleh orang lain. Peran orang tua juga yaitu memikirkan 

dan melakukan cara-cara yang memang sesuai dengan kondisi anak. Bukan 

sekedar memerankan peran sebagai orang tua dengan orientasi ingin menjadikan 

anak sebagai miniature orang tua. Sehingga tidak membuka ruang bagi anak untuk 

mengekspresikan kebebasanya dan hak-hak yang dimiliki anak. Dengan begitu 

orang tua lah yang paling penting dalam perkembangan anak (Murdoko, 2017). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah ada hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku penggunaan 

smartphone pada anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan tahun 2020. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku penggunaan 

smartphone pada anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan tahun 2020 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi bagaimana Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Sekolah Dasar 

Katolik Asisi tahun 2020. 
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2. Mengidentifikasi perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar 

Katolik Asisi Medan tahun 2020. 

3. Mengidentifikasi hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku  

Penggunaan Smartphone pada Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi  Medan 

tahun 2020. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan untuk 

dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berguna terutama dikalangan 

masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1 Bagi Siswa/i 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk 

mengetahui informasi lebih dalam tentang penggunaan smartphone pada 

anak. 

2 Bagi guru dan Sekolah 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait penggunaan 

smartphone pada anak sehingga dapat mengurangi dampak dari 

penggunaan smartphone. 

3 Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memberikan wawasan maupun pengalaman setelah 

melakukan penelitian mengenai pola asuh orang tua dengan perilaku 

penggunaan smartphone pada anak.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pola Asuh Orang Tua 

2.1.1 Definisi Pola Asuh Orang Tua  

 Dalam Kamus Bahasa Indonesia pola asuh atau pengasuhan merupakan 

cara orang tua merawat, mendidik, membimbing anak-anaknya agar berkembang 

sesuai tahapanya. Pola asuh dapat diartikan seluruh cara perlakuan orang tua yang 

diterapkan pada anak, dan dapat menjadi salah satu penentu pada pencapaian 

prestasi anak. Dalam memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan 

peraturan, perhatian, displin, hukuman, dan tanggapan terhadap setiap keinginan 

sang anak (Anggraini et al, 2017). 

 Pola asuh orang tua adalah upaya yang konsisten dalam menjaga dan 

membimbing anak sejak dilahirkan hingga remaja. Pola asuh dapat memberikan 

pengaruh terhadap pribadi anak, selain itu anak juga harus diarahkan untuk 

bergaul dengan teman sebayanya secara positif, agar dapat menjaga sikap dan 

karakternya (Renggani, 2018). 

 Menurut (Sari, 2018) orang tua memiliki cara dan pola sendiri dalam 

mengasuh dan membimbing anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antar 

satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Pola asuh orang tua merupakan 

interaksi antar orang tua dan anak yang mencakup proses pemeliharaan (memberi 

makan, melindungi anak), proses sosialisasi (mengajarkan perilaku yang umum 

dan sesuai dengan aturan dalam masyarakat). Dengan memberikan  pola asuh 

yang baik dan postif maka akan memunculkan konsep positif bagi anak.  

9 
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2.1.2  Dimensi Pola Asuh orang Tua 

 Hubungan orang tua dan anak digambarkan dengan interaksi antara dua 

dimensi perilaku orang tua yaitu: warmth atau responsiveness dan control atau 

demandingness (Rozana et al., 2016). 

1 Responsiveness menggambarkan bagaimana orang tua berespon kepada 

anaknya, memberikan kehangatan dan dukungan kepada anak. Dukungan 

orang tua mengacu pada beberapa aspek yaitu : sejauh mana orang tua 

mendukung dan peka terhadap kebutuhan anak-anaknya, peka terhadap 

emosi anak. Memperhatikan kesejahteraan anak, bersedia meluangkan 

waktu dan melakukan kegiatan bersama. Serta bersedia untuk memberikan 

kasih sayang dan pujian saat anak-anak mereka berprestasi atau memenuhi 

harapan mereka. Dapat menerima kondisi anak, memberikan motivasi, dan 

membiarkan anak-anak mereka tahu ketika mereka berbuat salah. 

Sedangkan orang tua yang responsifnya kurang sering kali merendahkan, 

mengkritik, menghukum atau mengabaikan anak-anak mereka. 

2. Demandingness menggambarkan orang tua yang memaksakan banyak 

tuntutan dan pembatasan pada anak-anak dan memiliki sejumlah aturan 

dalam mengontrol anak. Dimensi ini mengacu pada beberapa aspek yaitu: 

membatasi; orang tua membatasi tingkah laku anak, menentukan hal-hal 

yang ingin dilakukan anak. Tuntutan; agar anak memenuhi aturan, 

menjaga sikap, tingkah laku, bertanggung jawab sesuai dengan keinginan 

orang tua. Sikap ketat; berkaitan dengan sikap orang tua yang ketat dan 

tegas dalam menjaga agar anak memenuhi aturan dan tuntutan mereka. 
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Orang tua tidak mengkehendaki anak membantah atau mengajukan 

keberatan terhadap peraturan yang telah mereka tentukan. Orang tua juga 

akan  ikut campur tangan  dalam keputusan, rencana, dan relasi-anak-anak. 

Orang tua tidak melibatkan anak dalam membuat keputusan karna orang 

tua beranggapan apa yang mereka putuskan adalah yang terbaik buat anak-

anaknya. 

2.1.3 Tipe Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak 

 Menurut (Hurlock dalam Suteja, 2017) ada tiga tipe pola asuh orang tua 

terhadap anak diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pola asuh otoriter  

 Pola asuh yang menerapkan semua keputusan berada ditangan orang tua 

bahkan dibentuk oleh orang tua. Artinya tipe pola asuh otoriter ini dimana 

kekuasaan orang tualah yang sangat dominan, dan selalu menuntut 

anaknya menjadi seperti yang dikehendaki jika anak tidak mematuhi maka 

orang tua akan memberikan hukuman kepada anaknya. 

2. Pola asuh demokratis 

 Pola asuh dengan tipe demokratis biasanya, orang tua yang akan  

menanamkan nilai-nilai dalam mengasuh anak sehingga menjunjung 

keterbukaan, pengakuan terhadap pendapat anak, dan kerjasama. Anak 

juga akan diberi kebebasan, tetapi kebebasan yang dapat dipertanggung 

jawabkan oleh anak. 
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3. Pola asuh permisif 

 Pola asuh dengan tipe permisif yaitu pola asuh dimana orang tua 

memberikan kebebasan penuh kepada anak. 

 Pola asuh orang tua merupakan hal pertama yang akan membentuk 

bagaimana anak setelah dewasa. Karna sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua 

yang selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya, secara sadar atau tidak sadar 

akan menjadi kebiasaan anak-anaknya. Sedangkan menurut teori pola asuh yang 

dikembangkan oleh (Baumind dalam Fahmi, 2019) ada empat tipe pola asuh 

orang tua kepada anak adalah sebagai berikut: 

1. Pola asuh authoritarian (otoriter) 

 Pola asuh orang tua tipe ini mengutamakan yang namanya kedisplinan dan 

aturan dalam mendidik anak. Setiap pelanggaran anak terhadap sebuah 

aturan memiliki konsekuensi. Orang tua yang tipe otoriter ini biasanya 

orang tua yang lahir dari pola asuh displin yang dialami ketika masih kecil, 

sering menerima banyak hukuman fisik dari orang tua dan para guru. Pola 

asuh ini juga mempunyai ciri orang tua yang membuat semua keputusan, 

anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh membantah/melawan. Pola asuh 

orang tua dengan tipe otoriter ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

a. Orang tua mempunyai kekuasaan yang lebih dominan 

b. Control terhadap tingkah laku anak sangat ketat 

c. Orang tua menghukum anak jika tidak patuh 

d. Anak harus selalu menerima permintaan orang tua tanpa pertanyaan 

dan tanpa kata bantahan dari anak. 
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2. Pola asuh authoritative  

 Pola asuh orang tua dengan tipe authoritative dimana tipe ini memberikan 

aturan dan displin serta mengajarkan sopan santun kepada anak, namun 

memiliki gaya komunikasi yang lebih baik ketimbang tipe authoritarian. 

Orang tua yang berkarakter seperti ini penuh kasih sayang, respon terhadap 

kebutuhan anak, melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap diri 

sendiri. Orang tua authoritative memiliki karakter ideal menjadi teladan 

(role model) bagi anaknya, dan mereka juga memperlakukan anak sebagai 

teman sehingga interaksi antar orang tua dan anak terjalin dengan baik.  

3. Pola asuh permissive (permisif) 

Pola asuh tipe kedua ini orang tua sering memanjakan anak, tidak banyak 

menuntut anak, jarang mendisplinkan anak dan kontrol yang rendah 

terhadap perilaku anak. Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada 

anak untuk berbuat sesuatu yang diinginkan. Pola asuh permisif ini 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Anak menjadi lebih dominan dalam melakukan segala sesuatu 

b.  Orang tua memberikan kebebasan yang penuh kepada anak 

c.  Orang tua tidak terlalu terlibat dalam membimbing dan mengarahkan 

anak 

d.  Orang tua sangat kurang dalam hal mengontrol dan memperhatikan 

perilaku dan aktivitas anak. 
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4.  Pola asuh uninvolved 

 Pola asuh tipe ini dimana orang tua kurang memiliki tuntutan kepada anak 

(seperti orang tua permisif) dan kurang respon terhadap kebutuhan anak. 

Selain itu, orang tua kurang memiliki ikatan batin yang kuat terhadap 

anak. Orang tua tipe ini merasa telah menjalankan tugasnya sebagai 

pemberi nafkah, memberikan fasilitas kehidupan, dan pendidikan terbaik 

untuk anak. Akan tetapi, jarang orang tua hadir sebagai pendengar yang 

baik pada anaknya atau tempat bercerita pada anaknya. Hal ini sudah 

dikategorikan sebagai penelantaran secara mental dan psikologis terhadap 

anak. Orang tua tidak berusaha hadir dalam pembentukan kepribadian dan 

karakter anak. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh  

 Selain peran keluarga dalam pengasuhan anak, adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola asuh. Menurut (Mussen, 2001) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pola asuh antara lain: 

1. Lingkungan tempat tinggal 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah lingkungan tempat 

tinggal di kota besar dengan keluarga yang tinggal di kota kecil. Keluarga 

yang tinggal di kota besar cenderung memiliki kekhawatiran yang besar 

ketika anaknya keluar rumah, sebaliknya keluarga yang tinggal di kota 

kecil tidak memiliki kekhawatiran yang besar dengan anak yang keluar 

rumah. 
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2. Sub kultur budaya 

Sub kultur budaya juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pola 

asuh. Dalam setiap budaya pola asuh yang diterapkan berbeda-beda, 

misalkan ketika suatu budaya anak diperkenalkan berargumen tentang 

aturan-aturan yang di terapkan orang tua tetapi hal tersebut tidak berlaku 

untuk semua budaya 

3. Status sosial ekonomi 

Keluarga yang memiliki status sosial yang berbeda juga menerapkan pola 

asuh yang berbeda juga. 

 

2.2 Perilaku Penggunaan Smartphone 

2.2.1  Definisi 

 Perilaku penggunaan smartphone adalah suatu tanggapan atau respon 

seseorang terhadap tindakan yang dilakukan dan dapat mempengaruhi perubahan 

fisik maupun psikis baik secara positif maupun negatif. Sehingga perilaku di 

zaman sekarang susah untuk diubah apalagi pada kemajuan zaman dibidang ilmu 

teknologi yang semakin berkembang. Teknologi yang sangat popular di era 

globalisasi ini adalah penggunaan smartphone. Dulu smartphone hanya digunakan 

oleh kalangan menegah keatas, namun pemakaian sekarang ini sudah digunakan 

oleh berbagai kalangan, mulai dari usia dini hingga orang dewasa. Anak-anak 

maupun remaja yang tergolong generasi millennial cenderung lebih aktif terhadap 

perkembangan teknologi komunikasi. Hal ini disebabkan karna mereka lahir dan 

tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat (Rachmaniar et al., 

2018) 
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 Penggunaan smartphone pada anak semakin meningkat, salah satu faktor 

yang mendasari meningkatnya presentasi anak yang menggunakan smartphone 

yaitu karena semakin berkembangnya teknologi. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi, maka smartphone tampil dengan sistem touch screen yang membuat 

siapapun lebih mudah untuk menggunakannya, terutama anak kecil yang belum 

bisa membaca sekalipun. Pada umumnya anak-anak menggunakan smartphone 

untuk bermain game, menonton animasi, bermain internet dan sebagai media 

pembelajaran (Anggreani, 2019). 

 Smartphone (ponsel) adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi 

modern. Smartphone semakin mempermudah kegiatan komunikasi antara satu 

sama lain. Kini kegiatan komunikasi telah berkembang semakin lebih maju 

dengan munculnya smartphone. Smartphone sudah sangat menyatu dengan 

kehidupan sosial masyarakat, seakan orang tidak bisa lepas dari yang namanya 

smartphone. Orang yang memiliki smartphone, akan lebih rajin untuk mencari 

informasi yang dibutuhkanya (Fahdian et al, 2018).  

 Kecenderungan penggunaan smartphone secara berlebihan dan tidak tepat, 

akan menjadikan seseorang bersikap tidak peduli pada lingkungannya baik dalam 

lingkungan keluarga maupun di masyarakat (Heni & Mujahid, 2018). Untuk 

mengatasi anak yang sudah biasa memakai smartphone atau gadget menurut 

(Sunita & Mayasari, 2018) yaitu: beri waktu batasan menggunakan atau 

mengurangi pemakaian smartphone atau gadget, kembangkan bakat anak. 

Misalnya anak suka melukis, menggambar, bermain musi dan lainnya. Orang tua 

yang sering bermain dengan anaknya akan membuat sang anak lebih fokus kepada 
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orang tuanya dibandingkan dengan smartphonenya. Ajak anak juga bermain di 

luar rumah untuk mempercepat tumbuh kembang anak. 

2.2.2 Manfaat Smartphone 

 Menurut (Dedi dalam Sobry,2017)  ada beberapa manfaat dari penggunaan 

smartphone sebagai berikut: 

1. Komunikasi antar manusia 

 Smartphone adalah suatu bentuk pengembangan terbaru dari teknologi. 

Dengan smartphone seseorang dapat melakukan komunikasi seperti 

bertelpon, mengirim pesan sms, dan pesan mms. Sehingga informasi bisa 

tersampaikan dari satu orang ke orang lain. 

2. Mencari informasi 

 Berselancar di dunia internet jauh lebih nyaman jika menggunakan 

smartphone, daripada hp biasa yang belum dilengkapi dengan teknologi 

yang canggih. Berselancar di dunia maya akan terasa lebih cepat dengan 

smartphone yang menggunakan koneksi internet. 

3. Hiburan 

 Smartphone dapat menayangkan berbagai format multimedia yang ada. 

Ditambah lagi dengan adanya berbagai aplikasi hiburan gratisan yang 

dapat diunduh secara gratis maupun berbayar. 

4. Aplikasi 

Penggunaan smartphone dapat memasang dan menjalankan berbagai 

aplikasi yang tersedia di internert dan non internet. Semakin canggih dan 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

18 

baru suatu smartphone maka semakin banyak aplikasi yang bisa 

dijalankan. 

5. Penyimpanan data 

 Kapasitas memori smartphone yang besar bisa berfungsi sebagai media 

penyimpanan data file. 

6. Petunjuk arah 

 Salah satu fungsi terpenting dari smartphone adalah bisa untuk 

mendapatkan informasi suatu lokasi.    

2.2.3 Dampak Smartphone atau Gadget  

 Menurut (Farizal, 2018) smartphone memiliki beberapa dampak dalam 

kehidupan manusia yaitu: 

1.  Dampak positif dari penggunaan smartphone atau gadget yaitu 

a. Berkembangnya imajinasi (melihat gambar kemudian 

menggambarnya sesuai imajinasinya yang melatih daya pikir tanpa 

dibatasi). 

b. Melatih kecerdasan 

c. Meningkatkan rasa percaya diri (saat anak memenangkan suatu 

permainan akan termotivasi untuk menyelesaikan permainanya). 

d. Mengembangkan kemampuan dalam membaca 

e. Merangsang untuk mengikuti perkembangan teknologi yang baru 

f. Menambah wawasan 

g. Dapat memudahkan anak mencari informasi 

h. Membangun relasi kepada orang lain. 
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3. Dampak negatif dari penggunaan smartphone atau gadget 

a. Penurunan kosentrasi saat belajar (pada saat belajar anak hanya fokus 

pada smartphone atau gadget). 

b. Malas menulis dan membaca 

c. Penurunan dalam kemampuan bersosialisasi (misalny anak kurang 

bermain bersama teman sebaya dan tidak memperdulikan lingkungan 

sekitarnya). 

d. Kecanduan 

e. Dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 

 

2.3 Konsep Anak Sekolah 

2.3.1 Definisi Anak Sekolah 

 Sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan enam tahun 

bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Pada masa ini pertumbuhan dan psikologis anak 

mengalami pertumbuhan jasmani dan rohani. Pertumbuhan dan perkembangan 

fisik anak berlangsung terus menerus kearah kemajuan. Anak SD merupakan anak 

dengan kategori yang banyak mengalami perubahan drastis baik mental maupun 

psikis. Tujuan sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan yang memiliki 

tujuan pendidikan seperti, menuntut pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani, bakat dan minat siswa. Memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap dasar yang bermanfaat bagi anak (Kurniawan, 2015).   

2.3.2 Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 

 Karakteristik anak usia sekolah berkaitan dengan aktivitas fisik yaitu 

umumnya anak senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 
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kelompok, dan senang praktik langsung. Berkaitan dengan konsep tersebut maka 

dapat dijabarkan. 

1. Anak usia Sekolah Dasar  senang bermain 

2. Anak usia Sekolah Dasar senang bergerak 

3. Anak usia Sekolah Dasar senang beraktivitas kelompok  

2.3.3 Perkembangan  Anak Usia Sekolah 

 Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi 

sebab akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatan oleh 

Van de Daele “perkembangan berarti perubahan secara kualitatif”. Ini berarti 

bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi 

badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses 

integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Fakta yang penting 

tentang perkembangan bahwa dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis, sikap 

kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama bertahun-tahun pertama, 

sangat menentukan seberapa jauh individu-individu berhasil menyesuaikan diri 

dalam kehidupan ketika mereka bertambah tua (Hurlock) 

1. Perkembangan aspek kognitif 

Kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mencakup 

kemampuan intelektual, dan kemampuan mengingat. Kemampuan kognitif 

dapat dikelompokan menjadi lima yaitu pengetahuan, pemahaman , 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sifat khas anak usia sekolah 

amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar. 
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2. Perkembangan aspek afektif 

Kemampuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sikap hati yang 

menunjukan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu.  

3. Perkembangan aspek psikomotorik 

Perkembangan psikomotorik yang dilalui peserta didik memiliki 

kekhususan yang antar lain ditandai oleh perubahan-perubahan ukuran 

tubuh dan proporsi tubuh. Lingkungan dan status ekonomi keluarga juga 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikomotorik anak. Anak-

anak berasal dari tingkat sosial ekonomi atas cenderung mempunyai 

sedikit keterampilan daripada anak yang berasal dari tingkat yang lebih 

rendah (Samiudin, 2017).  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Konsep 

 Model konseptual, kerangka konseptual dan skema konseptual adalah 

sarana pengorganisasian fenomena yang kurang formal dari pada teori. Seperti 

teori, model konseptual berhubungan dengan abstraksi (konsep) yang disusun 

berdasarkan relevansinya dengan tema umum (Polit, 2012). 

Bagan 3.1  Kerangka konsep Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar 

Katolik Asisi Medan Tahun 2020 

 

 Variabel Independen Variabel Dependen 

  

 

 

Keterangan  

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang Berhubungan 

 

 Kerangka konsep menjelaskan bahwa variabel independen adalah pola 

asuh orang tua, dan variabel dependen adalah perilaku penggunaan smartphone. 

Variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen, dimana penelitian 

bertujuan mengetahui Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku 

Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan. 

 

Pola Asuh Orang Tua 

 

Perilaku penggunaan 

smartphone  

22 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan prediksi tentang hubungan antara variabel. Hipotesis 

ini diprediksi bisa menjawab pertanyaan hipotesis kadang-kadang mengikuti dari 

kerangka teoritis. Validitas teori dievaluasi melalui pengujian hipotesis (Polit, 

2012). 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah : Tidak Ada Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua dengan Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar 

Katolik Asisi Medan Tahun 2020. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian adalah keseluruhan rencana atau struktur dan strategi 

penelitian yang disusun sedemikian rupa agar dapat memperoleh jawaban 

mengenai permasalahan penelitian. Metode penelitian adalah teknik yang 

digunakan peneliti untuk menyusun studi untuk mengumpulkan dan menganalisis 

informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Polit & Beck, 2012). 

 Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan rancangan Cross 

Sectional. Penelitian Cross Sectional  adalah jenis penelitian yang menekankan 

waktu pengukuran data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada 

satu saat (Nursalam 2020).   

 

4.2  Populasi Dan Sampel 

4.2.1  Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana seseorang penelitian 

tertarik untuk melakukan penelitian tersebut (Polit & Beck, 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah kelas 6 yang berjumlah sebanyak 180 orang. 

4.2.2 Sampel 

 Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sebagian populasi untuk 

mewakili seluruh populasi (Polit & Beck, 2012). Sampling adalah proses 

menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

24 
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accidental sampling. Besar sampel yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini 

hanya sebesar 30 responden oleh karna penutupan sekolah yang disebabkan oleh 

pandemi covid19. 

 

4.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1  Variabel Independen    

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen adalah 

intervensi yang dimanipulasi atau bervariasi oleh peneliti untuk menciptakan efek 

pada variabel dependen (Grove, 2014). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah pola asuh orang tua. 

4.3.2  Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang bergantung pada variabel  

bebas. Variabel dependen ini merupakan outcome atau hasil dari pengaruh 

variabel bebas (Creswell, 2009). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

perilaku penggunaan smartphone 

4.3.3 Definisi operasional 

 Definisi operasional adalah berasal dari seperangkat prosedur atau 

tindakan progresif yang dilakukan peneliti untuk menerima kesan sensorik yang 

menunjukan adanya atau tingkat eksistensi suatu variabel (Grove, 2014). 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 

Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar 

Katolik Asisi Medan Tahun 2020 

 

Variabel Definisi Indikator Alat ukur Skala Skor 

Pola Asuh 

Orang tua 

Cara orang tua 

merawat, 

mendidik, 

mengarahkan 

dan 

membimbing, 

anak-anaknya 

agar 

berkembang 

sesuai tahapnya 

1.Kontrol   

terhadap anak 

2.Mengajarkan 

sopan santun 

3.Memberikan 

kebebasan 

Kuesioner  

 

Ordinal Kurang 

Baik 

(12-23) 

 

Baik 

(24-36) 

Perilaku 

penggunaa

n 

smartphone 

Perilaku 

penggunaan 

smartphone 

adalah suatu 

tanggapan 

atau respon 

seseorang 

terhadap 

tindakan 

yang 

dilakukan  

1. 1. Penurunan 

kosentrasi  

2. 2. Malas 

menulis dan 

membaca 

3. 3. Penurunan 

bersosialisasi 

4. 4. Kecanduan 

5. 5. Gangguan 

kesehatan 

Kuesioner  

 

Ordinal 

 

 

Baik 

(12-17) 

 

 

Kurang 

Baik 

(18-24) 

 

 

4.4  Instrumen Penelitian 

 Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data agar penelitian dapat berjalan dengan baik (Polit, 2012). Instrument yang 

digunakan oleh peneliti pada variabel independen adalah kuesioner tentang pola 

asuh orang tua dan instrument pada variabel dependen adalah lembaran kuesioner 

tentang penggunaan smartphone. Data demografi dalam instrument ini meliputi 

nama, jenis kelamin, usia, dan umur 

Rumus : Pola Asuh Orang Tua  

 Kuesioner ini terdiri dari 12 pernyataan dengan pilihan jawaban tidak 

pernah (1),  kadang-kadang (2), selalu (3). untuk pola asuh kontrol terhadap anak 
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terdapat pada pernyataan nomor 1, 2, 3, 4. Pola asuh mengajarkan sopan santun 

terdapat pada pernyataan nomor 5, 6, 7, 8, 9. Pola asuh memberikan kebebasan 

terdapat pada pernyataan nomor 10,11,12 

  

 
 

 
 

= 12 

 

a. Jika skor responden 12-23  maka dikategorikan kurang baik 

b. Jika skor responden 24-36 maka dikategorikan baik 

Rumus: Perilaku Penggunaan Smartphone 

  Kuesioner ini terdiri dari 12 pernyataan dengan pilihan jawaban sangat 

Tidak (1) dan Ya (2). Pernyataan yang bersifat negative terdapat pada nomor 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, dan pernyataan yang bersifat positif terdapat pada nomor 9, 10, 11, 

dan 12. 

  

  

 
 

 
 

  = 6 
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a. Jika skor responden 12-17 maka dikategorikan baik 

b. Jika skor responden 18-24 maka dikategorikan kurang baik. 

 

4.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1. Lokasi 

 Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 6 SD. Adapun alasan peneliti melakukan 

penelitian di tempat tersebut karna sesuai dengan sasaran yang dituju oleh 

peneliti. 

4.5.2 Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2020.   

 

4.6  Prosedur Pengambilan Dan Teknik Pengumpulan Data 

4.6.1 Pengambilan Data 

 Pengambilan data adalah proses perolehan subjek dan pengumpulan untuk 

suatu penelitian. Pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dan subjek penelitian melalui 

kuesioner. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diambil peneliti dari SD 

Katolik Asisi Medan. Data ini diperoleh dari tata usaha dan informasi mengenai 

siswa yang bisa dijadikan sampel diperoleh dari wakil kepala sekolah. 

4.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

   Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

data primer yakni memperoleh data secara langsung dari responden melalui 

kuesioner. Pengumpulan data dimulai dengan memberikan informed concent 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

29 

kepada responden. Setelah responden menyetujui, responden mengisi data 

demografi dan mengisi setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Peneliti 

mengumpulkan kembali lembar jawaban responden dan mengucapkan terimakasih 

atas kesediaanya menjadi responden.  

4.6.3 Uji Validitas dan Relibialitas 

 Uji validitas dalam penelitian ini yang dilakukan kepada 30 responden di 

Sekolah dasar Katolik Asisi Medan dengan 12 pernyataan Pola Asuh Orang Tua 

dan 12 pernyataan Perilaku Penggunaan Smartphone. Setelah dilakukan uji 

validitas didapatkan hasil bahwa semua pernyataan pada kedua variabel sudah 

valid dengan hasil r hitung > r table dengan ketetapan r table= 0,361 sehingga 

pernyataan dalam kuesioner ini bisa digunakan.   

 Uji relibialitas dalam penelitian ini dengan kuesioner pola asuh orang tua 

didapatkan dengan nilai koefisien alpha 0,909 dan perilaku penggunaan 

smartphone dengan koefisien alpha 0,874.   

4.7 Kerangka Operasional 

Bagan 4.7 Kerangka Operasional Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

  Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar      

  Katolik Asisi Medan Tahun 2020 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ijin pengambilan data awal 

Pengajuan judul 

Informasi dan Informed Consent 

Membagikan Kuesioner Pola Asuh Orang Tua dan 

Penggunaan Smartphone 

 

Analisa Data 
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4.8 Pengolahan Data 

 Pengumpulan data adalah pengumpulan informasi yang tepat dan 

sistematis yang relevan dengan tujuan penelitian pada tujuan yang spesifik, 

pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis sebuah penelitian (Grove, Gray, dan Burns, 

2015).   

Setelah semua data terkumpul, peneliti akan memeriksa apakah semua 

daftar pernyataan telah diisi. Kemudian peneliti melakukan :  

1. Editing merupakan kegiatan memeriksa kembali kuesioner (daftar 

pertanyaan) yang telah diisi pada saat pengumpulan data. Kegiatan-

kegiatan yang dapat dilakukan dengan memeriksa apakah semua 

pertanyaan yang diajukan reponden dapat dibaca, memeriksa apakah 

semua pertanyaan yang diajukan kepada responden telah dijawab, 

memeriksa apakah hasil isian yang diperoleh sesuai tujuan yang ingin 

dicapai peneliti, memeriksa apakah masih ada kesalahan-kesalahan lain 

yang terdapat pada kuesioner.  

2. Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka/bilangan. Kemudian memasukan data satu persatu ke 

dalam file data komputer sesuai dengan paket program statistik komputer 

yang digunakan.  

3. Tabulasi data merupakan adalah proses pengolahan data yang bertujuan 

untuk membuat tabel-tabel yang dapat memberikan gambaran stastistik. 
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4.9 Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa 

univariat dan bivariate. 

1. Analisa univariat 

 Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran setiap variabel 

distribusi frekuensi dan presentasi variabel independen dan dependen yang diteliti 

(Grove, 2015). Pada penelitian metode statistik analisa univariat digunakan untuk 

mengidentifikasi data demografi yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, agama, 

suku,dan kelas. 

2. Analisa bivariat 

 Analisa bivariat merupakan seperangkat analisa pengamatan dari dua 

variabel yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

variabel. Pada penelitian analisa bivariat yakni untuk menganalisis hubungan dua 

variabel, yakni hubungan variabel pola asuh orang tua sebagai (independen) 

dengan perilaku penggunaan smartphone (dependen) dengan menggunakan uji 

chi-square. 

 

4.10 Etika Penelitian 

Menurut Polit & Beck (2012), ada tiga prinsip etika primer yang menjadi 

standar perilaku etis dalam sebuah penelitian, antara lain : beneficence, respect for 

human dignity, and justice.  

1. Beneficence adalah prinsip etik yang menekankan peneliti untuk 

meminimalkan bahaya dan memaksimalkan manfaat. Peneliti harus 

berhati-hati menilai risiko bahaya dan manfaat yang akan terjadi. 
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2. Respect for human dignity adalah  prinsip etik yang meliputi hak untuk 

menentukan nasib serta hak untuk mengungkapkan sesuatu. 

3. Justice adalah prinsip etik yang meliputi hak partisipan untuk menerima 

perlakuan yang adil serta hak untuk privasi (kerahasiaan).  

 Masalah etik penelitian yang harus diperhatikan antara lain sebagai 

berikut. 

1. Informed consent  

 Merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden dengan 

memberikan lembaran persetujuan.  Informed consent tersebut akan diberikan 

sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembaran persetujuan untuk 

menjadi responden. Jika subjek bersedia, maka calon responden akan 

menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia maka peneliti 

akan menghormati hak responden. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

 Tidak menuliskan atau mencantumkan nama responden pada lembar atau 

alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian yang akan disajikan. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

 Memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaanya oleh peneliti. 

 Penelitian ini telah lulus uji etik dari komisi etik penelitian kesehatan 

STIKes Santa Elisabeth Medan dengan No. 0226/KEPK-SE/PE-DT/VI/2020. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan merupakan yayasan yang terakreditasi 

“A” yang berlokasi di Jl. Anggrek Raya No. 24A Simpang Selayang Kecamatan 

Medan Tuntungan.  

 Visi SD Katolik Asisi Medan adalah terciptanya peserta didik yang 

beriman dan unggul dalam prestasi, berkarakter, dan cinta lingkungan adapun 

misinya yaitu (1) melaksanakan pendampingan dan kegiatan dalam menumbuh 

kembangkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (2) melaksanakan pembelajaran 

dan bimbingan dengan hati tulus (3) menyelenggarakan kegiatan yang mendorong 

siswa mengenali potensi dirinya untuk dapat dikembangkan (4) menanamkan rasa 

persaudaraan  melalui pembudayaan kegiatan 7S IC (senyum, sapa, salam, sopan 

santun, sabar, semangat, dan ceria). (5) melaksanakan program kebersihan.  

5.2 Hasil Penelitian 

 Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang hubungan Pola Asuh 

Orang Tua Dengan Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar 

Katolik Asisi Medan Tahun 2020. Responden pada penelitian ini adalah siswa/I 

kelas 5 dan 6 dan jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 30 responden.   
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5.2.1  Karakteristik Responden 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Dan Presentasi Demografi Responden Pada 

Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan Tahun 2020 

 

No. Karakteristik Responden F % 

1.  Jenis kelamin   

 Laki-laki 12 40,0 

 Perempuan 18 60,0 

 Total 30 100,0 

2. Suku   

 Batak Toba 20 66,7 

 Karo 7 23,3 

 Nias 2 6,7 

 Batak simalungun 1 3,3 

 Total 30 100,0 

3. Umur   

 10 Tahun 1 3,3 

 11 Tahun 22 73,3 

 12 tahun  7 23,3 

 Total 30 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 5.1 menunjukan hasil demografi berdasarkan 

karakteristik jenis kelamin mayoritas responden perempuan 18 orang (60,0%). 

Karakteristik responden berdasarkan suku diperoleh data responden mayoritas 

batak toba sebanyak 20 orang (66,7%) dan berdasarkan karakteristik umur 

didapatkan data mayoritas umur 11 tahun sebanyak 22 orang (73,3%). 

5.2.2  Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi  

Medan Tahun 2020 

 

Tabel 5.2  Distribusi Frekuensi Dan Presentasi Responden Berdasarkan 

Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi 

Medan Tahun 2020 

 

No Pola Asuh Orang Tua F % 

1 Baik 27 90,0 

2 Kurang baik 3 6,7 

 Total 30 100,0 
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 Berdasarkan tabel 5.2 menunjukan bahwa dari 30 responden mayoritas 

responden yang memiliki pola asuh orang tua yang baik (90,0%), dan responden 

yang memiliki pola asuh orang tua yang kurang baik (10,0%) 

5.2.3  Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar Katolik 

Asisi Medan Tahun 2020 

 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Dan Presentasi Responden Berdasarkan 

Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar 

Katolik Asisi Medan Tahun 2020 

 
No Perilaku Penggunaan Smartphone F % 

1 Baik 5 16,7% 

2 Kurang baik 25 83,3% 

 Total 30 100,0 

 

 Tabel 5.3 menunjukan bahwa dari 30 responden mayoritas responden 

memiliki perilaku penggunaan smartphone yang kurang baik (83,3%), dan yang 

memiliki perilaku penggunaan yang baik (16,7%).  

5.2.4  Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Penggunaan 

Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan Tahun 

2020 

 

Tabel 5.4 Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Penggunaan 

Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan 

Tahun 2020 

 PS P- 

Value Baik Kurang Baik Total  

PAO 
Baik 4 13,3% 23 76,7% 27 90,0% 0.433 

kurang Baik 1 3,3% 2 6,7% 3 10,0 

Total 5 16,7% 25 83,3% 30 100% 

 

 Tabel 5.4 menunjukan bahwa dari 27 responden dengan pola asuh orang 

tua yang baik sebanyak 4 responden memiliki perilaku penggunaan smartphone 

yang  baik, dan 23 responden yang memiliki perilaku penggunaan smartphone 

yang kurang baik. Dari 3 responden yang memiliki pola asuh orang tua yang 
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kurang baik terdapat 1 reponden yang memiliki perilaku penggunaan smartphone 

yang baik dan 2 responden yang memiliki perilaku penggunaan smartphone yang 

kurang baik. 

 Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Fisher Exact diperoleh nilai P 

= 0,433 (α>0,05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh orang 

tua dengan perilaku penggunaan smartphone pada anak sekolah dasar Katolik 

Asisi Medan tahun 2020. 

 

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1 Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Sekolah Dasar 

 Penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan 

didapatkan bahwa mayoritas orang tua memiliki pola asuh yang baik kepada 

anaknya sebanyak 27 orang (90,0%) dimana orang tua akan mendorong anaknya 

untuk mandiri, menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak seperti 

menghormati orang yang lebih tua, bertanggung jawab dan mengajarkan 

kedisplinan dan sopan santun serta tetap memberikan batasan dan kendali pada 

tindakan anak. Pola asuh yang dalam kategori kurang baik sebanyak 3 orang 

(10,0%) dimana orang tua pada kategori ini cenderung memberikan batasan dan 

hukuman kepada anak jika melakukan suatu kesalahan. 

 Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi, membimbing, 

membina dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan 

harapan menjadikan anak sukses menjalani kehidupanya (Susilawati, 2019

 Menurut (Sofiani et al, 2019) pola asuh yang diterapkan orang tua dalam 

rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan 
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anak, responsif terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan 

pendapat atau pertanyaan, dan memberikan teguran ketika anak melakukan suatu 

kesalahan. Pendidikan orang tua juga menentukan kualitas pengasuhan, pola pikir 

yang terbuka akan mampu menerima informasi baru dan mampu mempelajari hal-

hal yang baik.   

5.3.2 Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar 

 Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Sekolah Dasar 

Katolik Asisi Medan didapatkan bahwa perilaku penggunaan smartphone  pada 

anak sekolah dasar mayoritas berperilaku kurang baik sebanyak 25 responden 

(83,3%), dan perilaku penggunaan smartphone yang baik sebanyak 5 responden 

(16,7%). 

 Sekarang ini pengguna smartphone tidak hanya berasal dari kalangan 

pekerja tetapi hampir semua kalangan termasuk anak dan balita sudah 

memanfaatkan smartphone dalam aktivitas yang mereka lakukan setiap hari 

(Chusna, 2017). Smartphone adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi 

modern. Smartphone semakin mempermudah kegiatan komunikasi antara satu 

sama lain dan mempermudah mengakses informasi yang kita butuhkan. 

  Menurut penelitian (Sobry, 2017) bahwa penggunaan smartphone pada 

saat ini sangat sulit dipisahkan dari kehidupan manusia. Smartphone seperti 

menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dan hal seperti itu juga terjadi 

pada anak-anak. Berbeda dengan zaman dahulu, anak-anak dulu sangat senang 

jika bermain di lapangan bersama teman-temanya dan terkadang sampai lupa 

waktu untuk pulang kerumah masing-masing. Tapi anak-anak jaman sekarang 
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justru lebih semangat untuk bermain game di smartphone dari pada bermain 

dengan teman-temanya. 

5.3.3 Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Penggunaan 

Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan Tahun 

2020 

 

 Dari 30 responden mayoritas yang memiliki pola asuh orang tua yang baik 

sebanyak 90,0% dan mayoritas perilaku penggunaan smartphone yang kurang 

baik sebanyak 83,3%. Berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan Fisher 

Exact menunjukan p value = 0,433 (p>α 0.05). sehingga tidak ada hubungan 

antara pola asuh orang tua dengan perilaku penggunaan smartphone pada anak 

sekolah dasar Katolik Asisi Medan Tahun 2020.  

 Hasil penelitian ini sangat bertolak belakang oleh apa yang dikemukan 

oleh Zulfitria (2017) menyatakan bahwa ada hubungan antara pola asuh orang tua 

dengan perilaku penggunaan smartphone. 

 Perilaku penggunaan smartphone pada anak, tidak hanya dipengaruhi oleh 

satu factor saja yakni pola asuh orangtua. Tetapi ada berbagai factor yang 

mempengaruhi perilaku penggunaan smartphone. Sejalan dengan apa yang 

dikemukan oleh Devita dan Mahdili (2018), bahwa stress akademik dapat 

mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan smartphonenya. Nugraha (2018) 

juga mengatakan bahwa ada factor lain yang mempengaruhi penggunaan 

smarphone, antara lain : Lingkungan, perilaku akses, serta minat baca 

mempengaruhi penggunaan smartphone dalam aktivitas belajar mahasiswa 

Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.  
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 Dalam menggunakan smartphone siswa seharusnya di damping oleh orang 

tua atau orang dewasa karena siswa terkadang salah dalam menggunakan 

teknologi tersebut. Selain itu orang tua berperan untuk membatasi penggunaan 

smartphone apalagi radiasi gelombang dari smartphone dapat menganggu 

penglihatasn siswa. Namun nyatanya yang ditemukan peneliti di sekolah dasar 

Katolik Asisi Medan meskipun pola asuh orang tua sudah baik tapi tidak 

menjamin perilaku anak dalam penggunaan smartphone akan baik juga. Peneliti 

menemukan bahwa di sekolah dasar Katolik Asisi Medan masih tergolong kurang 

baik perilaku penggunaan smartphone pada anak dan ini dipengaruhi karna siswa 

cenderung menggunakan smartphone untuk hal-hal yang tidak bermanfaat 

contohnya dalam hal belajar sehingga prestasi belajar siswa menjadi menurun 

karena siswa memanfaatkan smartphone sebagai media hiburan, untuk bermain 

game online dan berkomunikasi denga teman-teman sebaya. Mereka tidak 

memanfaatkan smartphone dengan mencari tugas atau mencari berita-terbaru 

untuk mata pelajaran sehingga terjadi penurunan prestasi dalam belajar siswa 

sekolah dasar (Rozalia 2017).  

 Penggunaan smartphone yang tinggi pada remaja membuat aktivitas dan 

pola perilaku keseharian remaja juga berubah. Fenomena umum yang terjadi 

sekarang, remaja dengan smartphone yang dimilikinya cenderung asik dengan 

kehidupan dunia maya mereka dan perhatian yang lebih sedikit pada kehidupan 

nyata mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecanduan smartphone 

adalah pola asuh orang tua. Pola asuh adalah cara-cara yang khas yang orang tua 

pikirkan, rasakan, dan lakukan dalam hal membesarkan anak. Pola asuh orang tua 
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akan dipersepsi oleh anak. Orang tua harus berhati-hati dalam mengasuh anaknya, 

karena kekeliruan dalam pola asuh maka akan berpengaruh buruk terhadap 

perilaku anak ( Widayani 2020). 

 Menurut penelitian (Agusta dalam Andriani et al 2019) menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku penggunaan 

smartphone adalah faktor internal dengan aspek yang paling tinggi mempengaruhi 

penggunaan smartphone yaitu kontrol diri yang rendah. Kontrol diri yang rendah 

akan berdampak pada perilaku penggunaan smartphone sehingga kontrol diri 

memainkan peranan penting dalam penggunaan smartphone.anak yang memiliki 

smartphone diharapkan mempunyai keterampilan dalam mengatur perilakunya 

sehingga terhindar dari perilaku yang tidak baik. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil yang ditemukan oleh peneliti tentang Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua dengan Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah 

Dasar Katolik Asisi Medan Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mayoritas pola asuh orang tua yang dimiliki oleh responden kelas 6 SD 

berada pada kategori baik (90,0%), dan kurang baik (10,0%) 

2. Mayoritas penggunaan smartphone pada siswa SD berada dalam kategori 

kurang baik (83,3%) dan kategori baik (16,7%). 

3. Tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku 

penggunaan smartphone pada anak sekolah dasar Katolik Asisi Medan 

Tahun 2020 dengan nilai p = 0,433. 

 

6.2  Saran  

1.  Bagi siswa/siswi SD Katolik Asisi Medan diharapkan penelitian ini dapat 

menambah wawasan untuk lebih memahami pola asuh orang tua dalam 

penggunaan smartphone 

2.  Diharapkan kepada orang tua tetap mempertahankan pola pengasuhan 

yang baik kepada anak  
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SURAT PERMOHONAN UNTUK BERPARTISIPASI SEBAGAI 

RESPONDEN PENELITIAN 

 

Kepada Yth, 

Calon Responden Penelitian 

Di 

Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Risda Marlin Halawa 

NIM : 032016082 

Alamat : Jln. Bunga Terompet No. 118 Kec. Medan Selayag  

Judul : Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Penggunaan 

Smarthone Pada Anak Sekolah Dasar Katolik Asisi Medan 

Tahun 2020 

 Adalah mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik yang sedang 

melakukan penelitian dengan judul sebagaimana yang tercantum diatas. Penelitian 

ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi saudara-saudari sekalian 

sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Jika saudara-saudari bersedia 

menjadi responden maka tidak ada ancaman dan jika saudara-saudari pun telah 

menjadi responden dan ada hal yang memungkinkan untuk mengundurkan diri 

juga tidak ada ancaman. Pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu ±15 menit. 

 Apabila saudara/i bersedia menjadi responden, saya mohon kesediaannya 

untuk menandatangani persetujuan dan mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk 

yang ada. Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

       Medan, 04 Juli 2020 

 Peneliti       Responden 

           

           

(Risda Marlin Halawa)    (   ) 
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INFORMED CONSENT 

(SURAT PERSETUJUAN) 

 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini yang merupakan responden telah 

diminta untuk berperan dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua Dengan Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah 

Dasar Katolik Asisi Medan Tahun 2020”. Oleh peneliti saya diminta untuk 

mengisi data yang disediakan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

 Sebelumnya peneliti telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan seputar 

penelitian yang meliputi judul penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan penjelasan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak akan menimbulkan 

kerugian apapun baik dari segi fisik maupun psikis terhadap responden. Saya juga 

memiliki hak untuk mengundurkan diri menjadi responden penelitian jika 

penelitian yang dilakukan dirasa merugikan terhadap responden. Seluruh 

informasi yang diberikan terkait data penelitian akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti karenanya saya sebagai responden bersedia dengan sukarela tenpa 

paksaan dari siapapun untuk berperan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 Medan, 04 Juli 2020 

 Peneliti  Responden 

 

 

(Risda Marlin Halawa) (                        ) 
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KUESIONER POLA ASUH ORANG TUA 

 

 Identitas Responden 

 

 No. Responden :  

 Jenis kelamin : 

 Umur :  

 Suku :  

 Kelas : 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

 

1. Sebelum menjawab pertanyaan dibawah ini bacalah dengan seksama 

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√) 

pada pilihan jawaban yang kamu pilih 

Kolom terdiri dari (3) pilihan dengan arti sebagai berikut: 

TP : Tidak Pernah 

K : Kadang-Kadang 

S : Selalu 

3. Apabila terdapat pertanyaan yang kurang jelas, silahkan bertanya 

4. Jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai dengan keadaan yang anda 

alami. 

No 
Pernyataan 

TP 

(1) 

K 

(2) 

S 

(3) 

1. kedua orang tua saya selalu memberikan 

penjelasan tentang aturan yang dibuatnya 
   

2. kedua orang tua saya selalu 

mempertimbangkan keinginan saya   

   

3. kedua orang tua saya menjelaskan 

konsekuensi dari perilaku saya 

   

4. Kedua orang tua saya selalu mengontrol 

perilaku saya 

   

5. kedua orang tua saya mengajarkan saya 

sopan santun 

   

6. kedua orang tua saya mengajarkan saya cara 

komunikasi yang baik   
   

7. kedua orang tua tanggap dan respon  

terhadap perasaan dan dan kebutuhan saya 
   

8. kedua orang tua saya menjadi contoh yang 

baik bagi saya 
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9. Kedua orang tua  saya memiliki waktu yang 

cukup untuk bersama dengan saya 
   

10. Kedua orang saya memberikan kebebasan 

dalam melakukan apapun sesuai keinginan 

saya 

   

11. Kedua orang tua saya tidak pernah menegur 

saya ketika berbuat salah 

   

12. Kedua orang tua saya memanjakan saya    
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KUESIONER PERILAKU PENGGUNAAN SMARTPHONE 

 

 Identitas Responden 

 

 No. Responden :  

 Jenis kelamin : 

 Umur :  

 Suku : 

 Kelas : 

 

 Petunjuk Pengisian Kuesioner 

 

1. Sebelum menjawab pertanyaan dibawah ini bacalah dengan seksama 

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√) 

pada pilihan jawaban yang kamu pilih 

Kolom terdiri dari (2) pilihan dengan pilihan jawaban: 

1. Tidak  

2. Ya 

3. Apabila terdapat pertanyaan yang kurang jelas, silahkan bertanya 

4. Jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai dengan keadaan yang anda 

alami. 

 

No 
Pertanyaan 

Tidak 

(1) 

Ya 

(2) 

1. Saya memiliki smartphone pribadi   

2. Saya menggunakan smartphone setiap hari   

3.  Saya mengalami penurunan kosentrasi 

dalam belajar karna menggunakan 

smartphone  

  

4. saya senang menggunakan smartphone 

ketika bersama keluarga 
  

5. saya mengabaikan orang-orang disekitar 

saya ketika saya menggunakan smartphone 

  

6. saya merasakan perih dimata ketika lama 

mengunakan smartphone 
  

7. saya merasa percaya diri ketika 

menggunkan smartphone 
  

8. saya merasa bosan, gelisah ketika tdak 

menggunakan smartphone 
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9. saya mendapatkan berita-berita baru setiap 

hari dari smartphone 
  

10. saya dapat menjalin komunikasi dengan 

keluarga dan teman-teman melalui 

smartphone 

  

11. saya sering mencari jawaban tugas-tugas 

dari internet ketika mendapatkan tugas dari 

guru 

  

12. saya sering belajar dari internet tentang 

pelajaran-pelajaran sekolah  
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HASIL OUTPUT  

 

Statistics 

 Umur Jenis Kelamin Suku 

N Valid 30 30 30 

Missing 0 0 0 

 
 

Pola Asuh Orangtua * Penggunaan Smartphone Crosstabulation 

 

Penggunaan Smartphone 

Total baik 12-17 

kurang baik 

18-24 

Pola Asuh 

Orangtua 

baik 24-36 Count 4 23 27 

Expected Count 4.5 22.5 27.0 

% within Pola Asuh 

Orangtua 
14.8% 85.2% 100.0% 

% of Total 13.3% 76.7% 90.0% 

kurang baik 

12-23 

Count 1 2 3 

Expected Count .5 2.5 3.0 

% within Pola Asuh 

Orangtua 
33.3% 66.7% 100.0% 

% of Total 3.3% 6.7% 10.0% 

Total Count 5 25 30 

Expected Count 5.0 25.0 30.0 

% within Pola Asuh 

Orangtua 
16.7% 83.3% 100.0% 

% of Total 16.7% 83.3% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square .667
a
 1 .414   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .562 1 .453   

Fisher's Exact Test    .433 .433 

Linear-by-Linear Association .644 1 .422   

N of Valid Cases 30     

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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