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A B S T R A K 
Perkembangan teknologi semakin pesat, saat ini dunia memasuki era revolusi industri 4.0 dimulai 

dengan revolusi internet pada tahun 90-an. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi orang 

tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Tuntutan agar orang tua terlibat aktif dalam pengasuhan 

anak semakin besar, sementara beban dan kebutuhan keluarga juga membuat orangtua harus 

menghabiskan banyak waktu diluar rumah untuk bekerja. Di era revolusi industri 4.0, salah satu 

teknologi pintar yang sangat diminati anak dan orangtua (keluarga) adalah gadget. Pengamatan sehari-

hari menunjukkan bahwa mendidik anak di era revolusi industri 4.0, khususnya dalam kaitannya 

dengan pemakaian gadget, tidak berarti membiarkan anak-anak bebas mengakses gadget atau 

sebaliknya melarang sama sekali. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mendalam 

mengenai pengasuhan dan pendidikan pada anak di era tersebut terkait penggunaan gadget. Metode 

penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu fenomenologis, dan metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta kajian teori dari beberapa ahli. Subyek 

penelitian sebanyak 5 orang tua dan 6 anak. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengasuhan yang cocok diterapkan 

orang tua di era revolusi industri 4.0 adalah model moderat (demokratis) dan otoriter. Hal lain yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa gadget memiliki dampak positif jika difungsikan dengan 

benar, bahkan dapat menjadi sarana komunikasi dan interaksi yang berkualitas dalam keluarga. 

Melarang anak menggunakan gadget justru akan membuat anak penasaran dan mencuri-curi waktu 

tanpa pengawasan orangtua. Orangtua harus memberikan contoh pada anak dalam penggunaan 

gadget dengan memperhatikan waktu dan kebutuhan melalui penanaman disiplin yang dimulai dari 

orangtua untuk kemudian diterapkan pada anak. Memberikan alternatif kegiatan lain yang 

menyenangkan bagi anak sehingga meminimalisir pemakaian gadget, seperti mengikutsertakan anak 

pada olahraga prestasi. 

 
Kata kunci: pengasuhan anak, mendidik anak, revolusi industri, gadget, olahraga 

 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Pengasuhan dan pendidikan anak akan selalu menjadi topik penting dalam psikologi, khususnya 

Psikologi Perkembangan, setidak-tidaknya dikarenakan dua sebab. Sebab yang pertama adalah bahwa 

anak mendapatkan acuan dalam bertingkah laku, baik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, 

maupun dalam memenuhi tuntutan lingkungannya, melalui orang tua sebagai agent lingkungan sosial 

dan budaya dimana keluarga tersebut berada.  Melalui pendidikan dan pengasuhan orang tua, anak 
memahami nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan dalam bertingkah laku, termasuk hal-hal baik 

dan ideal yang harus diteladani. Kedua, pengasuhan dan pendidikan anak, yang muncul dalam bentuk 

relasi antara orang tua dengan anak, tidak akan terlepas dari komunitas, masyarakat, dan lingkungan 

sosial-budaya setempat yang dari jaman ke jaman akan mengalami perubahan. Bentuk-bentuk relasi 
orang tua dengan anak yang menyangkut bagaimana orang tua mengendalikan (control) perilaku anak, 
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dan seberapa besar orang tua memberikan kasih sayang dan kehangatan (warmth) kepada anak, 

merupakan produk dari jamannya.  Pada kenyataannya, penelitian-penelitian mengenai hubungan 

orang tua dengan anak dan remaja merupakan salah satu fokus penting dalam psikologi 

perkembangan (Laursen & Collins, 2009).  

Kerangka pandang mengenai pendidikan dan pengasuhan anak pada umumnya ditangkap dalam 

perspektif yang dikemukan oleh Baumrind mengenai parenting style. Dengan mempersilangkan 

dimensi warmth dan control, Baumrind mengemukakan empat kategori parenting style, ialah 

authoritative, authoritharian, permissive, dan neglect. Banyak penelitian dilakukan untuk mengungkap 
dampak positif dari pengasuhan dan pendidikan yang bersifat authoritative, yang dianggap sebagai cara 

pendidikan yang terbaik. Sementara itu, penelitian-penelitian mengenai akibat dari ketiga pola asuh 

yang lainnya jauh lebih sedikit. Lebih sedikit lagi, terutama di Indonesia, adalah penelitian-penelitian 

yang bertujuan mengungkap bentuk-bentuk perilaku yang merupakan ungkapan dari pola pengasuhan 

yang bersifat authoritative, authoritharian, permissive, maupun neglect beserta dampaknya terhadap 
perilaku anak.  

Penelitian-penelitian dan telaah-telaah mengenai pengasuhan dan pendidikan terhadap anak ini 

penting untuk dilakukan mengingat bahwa bentuk-bentuk relasi orang tua-anak dalam kerangka 

pengasuhan dan pendidikan akan berbeda dari suatu era ke era yang lainnya, dari suatu lingkungan 

sosial budaya ke lingkungan sosial budaya lainnya, dan dari suatu komunitas ke komunitas lainnya. 
Dengan maksud mengisi kekosongan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran awal mengenai bentuk-bentuk perilaku pengasuhan dan pendidikan anak, khususnya pada 

awal era revolusi industri 4.0, di lingkungan sosial budaya Indonesia sekarang ini. Secara lebih khusus, 

pendidikan dan pengasuhan anak dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan penggunaan gadget. 

Revolusi Industri 4.0 yang merupakan kelanjutan dari Revolusi Industri 3.0, dipandang sebagai 

perubahan jaman yang bersifat disruptive. Kedua revolusi ini diawali dengan berkembangnya teknologi 

digital yang semakin menjangkau semua orang pada semua tingkatan usia.  Revolusi industri 3.0 dipicu 

dengan kehadiran alat elektronik, komputer teknologi, dan automatisasi yang menyentuh hampir 

semua bidang kehidupan.  Revolusi industri 4.0 dapat dilihat sebagai kelanjutan dari perubahan-
perubahan yang terjadi pada era revolusi industri 3.0.  Alat elektronik, komputer teknologi, dan 

otomasisasi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui mesin-mesin besar, seperti mainframe 

dan otomatisasi pabrik yang tidak dimiliki secara personal, semakin hari semakin semakin menjadi 

kelengkapan personal.  Dimulai di akhir dekade 80’ an,  sekarang ini hampir setiap dari individu 
mengantongi perkakas digital dengan kapasitas yang pada dekade 70’ an hanya dapat dihasilkan oleh 

perkakas dengan ukuran satu atau dua ruangan.  

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat inilah yang mendorong terjadinya perubahan yang 

sangat cepat yang mengarah pada mengaburnya batas-batas antara manusia dengan mesin yang 

membentuk kesatuan Cyber Physical System. Perkembangan pengetahuan manusia dalam kecerdasan 
buatan telah memungkinkan otomatisasi pada tingkat yang lebih tinggi, nirkabel, dan nyaris tanpa 

intervensi dari manusia, atau yang sering disebut sebagai internet of things.  Selain itu, network telah 

berkembang menjadi tatanan utama komunikasi antar alat, antar manusia, dan antar alat dengan 

manusia.  Perkembangan-perkembangan dalam teknologi digital ini secara logis diikuti dengan 
semakin meluasnya ketersediaan gadget yang mudah dijangkau, siap dipakai disetiap waktu dan 

tempat, baik oleh orang tua maupun anak. 

Dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa (termasuk bayi dan manula), data statistik pada bulan 

Januari 2019 menunjukkan bahwa penggunaan telepon pintar di Indonesia menunjukkan sampai pada 

angka 355,5 juta jiwa. Angka yang melebihi jumlah populasi ini menunjukkan bahwa anak-anak pun 
sudah terbiasa menggunakan telepon pintar dalam kehidupan keseharian mereka.  Pendidikan dan 

pengasuhan anak yang terkait dengan penggunaan telepon pintar, atau secara lebih umum, gadget, ini 
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sering menjadi pertanyaan bagi orang tua, yang pada masa tumbuh kembang para orang tua ini belum 

tersedia secara meluas sehingga pada umumnya orang tua tidak memiliki rujukan pengalaman 

mengenai hal ini.  

Penggunaan gadget pada anak-anak dapat merupakan hal yang positif tetapi juga dapat membawa 
dampak yang negatif. Akses yang tidak terbatas pada semua materi, serta gaming dalam frekuensi 

yang tinggi mengakibatkan berkurangnya waktu anak untuk secara langsung berinteraksi secara sosial 

dengan anak lainnya maupun dengan orangtua. Hasil survei dikutip di banyak media masa 

menunjukkan bahwa di Indonesia rata-rata orang berselancar menghabiskan waktu 8 jam 36 menit 
per harinya disertai dengan penggunaan media sosial selama 3 jam 26 menit.  Kenyataan ini 

menimbulkan pertanyaan bagaimanakah seharusnya orang tua bersikap dalam menghadapi perubahan 

jaman, khususnya dalam kerangka pengasuhan dan pendidikan anak. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak di era revolusi industri 4.0. Peneliti membatasi pada 
orangtua yang salah satu atau keduanya bekerja, dan memiliki anak yang masih bersekolah SD hingga 

SMP, mengingat pada masa tersebut peran orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak dalam 

konteks membimbing dan mengawasi masih sangat besar. 

 

 
T I N J A U A N  P U S T A K A  

Penelitian-penelitian mengenai relasi orang tua-anak di Indonesia, diawali oleh penelitian Geertz 

(1961).  Seperti telah disampaikan diatas, pandangan mengenai relasi orang tua dengan anak sangat 

kuat dipengaruhi oleh penelitian dari Baumrins (1971). Relasi yang bersifat authoritative menekankan 
pada kehangatan/ perhatian dan penjelasan-penjelasan berbasis penalaran dari orang tua terhadap 

anak.  Bentuk relasi ini berhubungan dengan kompetensi sosial dan keberhasilan akademik anak 

(Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch, 1991). Penerimaan orang tua ditemukan mempunyai 

pengaruh positif terhadap perkembangan anak (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005) sementara 

itu kehangatan orang tua dalam berelasi dengan anak secara positif berhubungan dengan tingkah laku 
pro-sosial anak (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, & King, 1979), 

dan menurunkan kecenderungan agresi yang diarahkan keluar (externalizing) (Coie & Dodge, 1998).   

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengasuhan anak di Indonesia banyak menekankan pada 

pengendalian emosi dan penciptaan serta pemeliharaan hubungan interpersonal yang harmonis 
(Farver & Wimbarti, 1995).  Para orang tua yang berasal dari suku bangsa Sunda dan Jawa, yang 

merupakan suku bangsa dengan populasi terbesar digambarkan banyak memanjakan anak, dengan 

disertai pandangan bahwa anak-anak yang lebih muda tidak memiliki kapabilitas untuk mengendalikan 

emosi.  Digambarkan juga bahwa dilingkungan sosial budaya ini, para orang tua harus diturut dan 

dihormati oleh anak-anak (Keeler, 1987; Mulder, 1992; Sarwono, 2005).  Harapan budaya bahwa 
anak harus mematuhi orang tua ini sejalan dengan nilai dan budaya Jawa dan Sunda yang menghormati 

hirarkhi dalam status, yang diharapkan akan mewarnai semua bentuk relasi sosial (Keller, 1987). 

Termasuk dalam hal ini adalah relasi orang tua dengan anak.  

Meskipun demikian, bentuk relasi orang tua-anak sekarang ini, dan dimasa depan, pasti mengalami 
perubahan terutama perubahan karena tuntutan jaman yang juga berubah, dan karenanya juga 

membawa perubahan pada expectancy (harapan sosial dan budaya) atas relasi tersebut. Kedua, 

keterbukaan dan batas-batas kewilayahan yang semakin mengabur membuat Indonesia secara terus 

menerus mendapatkan pengaruh dari budaya lain, terutama budaya Barat yang berasal dari Eropa, 

Amerika, dan Australia. Perubahan ini mendorong terjadinya transformasi pola-pola relasi orang tua 
dan anak. Dalam catatan Mulder (1996), sedikit demi sedikit orang tua menjadi lebih banyak 

menggunakan penalaran dalam mengasuh dan mendidik anak serta lebih dapat menerima 
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ketidakpatuhan anak. Hal ini bisa terjadi karena di Indonesia sendiri, satu keluarga biasanya memiliki 

lebih dari satu anak, orangtua menjadi cenderung toleran terhadap perilaku anak. 

Relasi orang tua-anak dalam kerangka pengasuhan dan pendidikan muncul dan berkembang dalam 

lingkup budaya yang kompleks. Orangtua memamparkan nilai-nilai sosial budaya. Orangtua mengasuh 
dan mendidik anak agar anak dapat beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan-tuntutan dari 

lingkungan budayanya (Bornstein & Lansford, 2010). Sementara itu anak juga harus dilihat sebagai agen 

aktif, wakil dari jamannya, yang akan turut mempengaruhi pola-pola hubungan orang tua-anak. 

Pemahaman mengenai hal ini harus dilakukan secara terus menerus, sesuai dengan perubahan-
perubahan yang selalu terjadi dari satu era ke era lainnya 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Denzin 

& Lincoln, 2009). Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkanpada latar dari individu tersebut secara holistik 

(utuh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berorientasi pada deskriptif 

kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini mengarah pada pendiskripsian secara rinci 

dan mendalam mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Husaini (2011), 

menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi yang berarti bahwa data yang dikumpulkan 

berupa kata- kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.  

Oleh karenanya, peneliti mengedepankan kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar 
peneliti memperoleh pemahaman yang jelas tentang realitas dan kondisi nyata di kehidupan sehari-

hari. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma fenomenologi. Penelitian 

kualitatif dekat dengan asumsi-asumsi paradigma fenomenologi-interpretatif (Poerwandari, 2009).  

Fenomenologi merupakan strategi penelitian kualitatif dimana didalamnya peneliti mengidentifikasi 

hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Studi fenomenologis mendiskripsikan 
pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup terkait konsep atau 

fenomena. Peneliti mengkaji sejumlah subyek dan mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna 

dari suatu fenomena. Dalam proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-

pengalaman pribadinya agar dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan yang diteliti 
(Moustakas & Nieswiadomy, dalam Creswell, 2009). 

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau 

memahami fenomena yang dikaji. Peneliti menfokuskan pada upaya untuk mendeksripsikan apa yang 

sama/ umum dari semua partisipan ketika individu mengalami fenomena. Tujuan utama dari 

fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu sehingga fenomena menjadi deskripsi 
tentang esensi atau intisari universal (pemahaman tentang sifat yang khas dari sesuatu).  Untuk tujuan 

ini, peneliti mengidentifikasikan fenomena (Van Manen, dalam Creswell, 2014), ialah obyek 

pengalaman orang tua dan anak dalam relasi pengasuhan dan pendidikan. Peneliti kemudian 

mengumpulkan informasi dari orang tua dan anak dan mengembangkan deskripsi gabungan tentang 
esensi dari relasi bagi kedua belah pihak. Deskripsi ini terdiri dari apa yang subyek alami dan 

bagaimana subyek mengalaminya (Moustakas, dalam Cresswell, 2014).  
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Terdapat beberapa ciri yang secara khas terdapat dalam semua studi fenomenologis. Diungkapkan 

oleh Moustakas dan Van Manen (dalam Cresswell, 2014), ciri-ciri ini adalah: 

1. Penekanan terhadap fenomena yang hendak dieksplorasi berdasarkan sudut pandang konsep 

atau ide tunggal, dalam penelitian ini adalah ide tentang pengasuhan dan pendidikan anak di 
era revolusi industri 4.0.  

2. Pembahasan tentang ide dasar yang dilibatkan dalam studi fenomenologi. Pembahasan ini 

menelusuri pengalaman individu dan bagaimana individu memililiki pengalaman subyektif dari 

fenomena tersebut maupun pengalaman obyektif dari sesuatu yang sama dengan orang lain.  

3. Pada sebagian bentuk fenomenologi, peneliti mengurung dirinya diluar studi tersebut dengan 

membahas pengalaman pribadinya dengan fenomena tersebut. Hal ini tidak sepenuhnya 

mengeluarkan peneliti dari studi tersebut, tetapi hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi 

pengalaman pribadi dengan fenomena tersebut dan sebagian untuk menyingkirkan pengalaman 

itu, sehingga peneliti dapat berfokus pada pengalaman dari para partisipan dalam studi 
tersebut. 

4. Prosedur pengumpulan data yang khas melibatkan wawancara terhadap individu yang 

mengalami fenomena tersebut.  

5. Analisis data yang dapat mengikuti prosedur sistematis yang bergerak dari satuan analisis yang 

sempit (misalnya, pertanyan penting) menuju satuan yang lebih luas (misalnya, satuan makna), 
kemudian menuju diskripsi yang detil yang merangkum dua unsur, yaitu “apa” yang telah 

subyek alami, dan “bagaimana” subyek mengalaminya.  

6. Fenomenologis diakhiri dengan bagian deskriptif yang membahas esensi dari pengalaman yang 

dialami individu tersebut dengan melibatkan “apa” yang telah subyek alami, dan “bagaimana” 
subyek mengalaminya. Esensi atau intisari adalah aspek puncak dari studi fenomenologis.   

Menurut Creswell (2014), pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang 

dialami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut epoche (jangka waktu). Konsep 

epoche adalah membedakan wilayah data (subyek) dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche 

menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk 
mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden.   

Ada dua pendekatan dalam fenomenologi yaitu: yang pertama fenomenologi hermeneutik, adalah 

fenomenologi bukan hanya deskripsi tetapi juga merupakan proses penafsiran yang penelitinya 

membuat penafsiran yaitu peneliti memediasi antara makna yang berbeda, tentang makna dari 
pengalaman hidup tersebut (Van Manen, dalam Creswell, 2014). Pendekatan kedua yaitu 

fenomenologi empiris, transendental, atau psikologis (Moustakas, dalam Creswell, 2014). Penelitian 

ini berpijak pada pendekatan fenomenologi transcendental/ psikologis, yaitu mengidentifikasikan 

fenomena yang hendak dipelajari, mengurung pengalaman sendiri, dan mengumpulkan data dari 

beberapa orang yang telah mengalami fenomena tersebut. Peneliti kemudian menganalisis data 
tersebut dengan mereduksi informasi menjadi pernyataan atau kutipan penting dan memadukan 

pernyataan tersebut menjadi tema. Berikutnya peneliti mengembangkan deskripsi tekstural tentang 

pengalaman dari orang (apa yang dialami oleh para partisipan), deskripsi struktural tentang 

pengalaman partisipan (bagaimana partisipan mengalaminya dalam sudut pandang kondisi, situasi, dan 
konteksnya), dan kombinasi dari deskripsi tekstural dan struktural untuk menyampaikan esensi 

keseluruhan dari pengalaman tersebut.   

Pemilihan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan ini memiliki 

langkah-langkah sistematis dalam prosedur analisis datanya dan garis-garis panduan untuk menyusun 
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deskripsi-deskripsi tekstual dan strukturalnya. Creswell (2014) menyebutkan langkah-langkah 

prosedural yang utama dalam proses tersebut adalah: 

1. Peneliti menentukan problem risetnya paling baik dipelajari dengan pendekatan 

fenomenologis. Tipe permasalahan yang paling cocok untuk bentuk riset ini adalah 
permasalahan untuk memahami pengalaman yang sama bersama dari beberapa individu pada 

fenomena.  

2. Fenomena yang menarik untuk dipelajari dan mengidentifikasi fenomena seperti pengalaman. 

Dalam hal ini yang menarik bagi peneliti adalah fenomena pengasuhan dan Pendidikan anak di 
era revolusi industri 4.0. 

3. Peneliti mengenali dan menentukan asumsi filosofis yang luas dari fenomenologi. Misalnya, 

seseorang dapat menulis tentang kombinasi dari realitas obyektif dan pengalaman individual. 

Pengalaman hidup ini lebih bersifat “sadar” dan diarahkan pada obyek. Untuk dapat 

mendeksripsikan secara penuh bagaimana para partisipan melihat fenomena tersebut, para 
peneliti harus menyingkirkan sejauh mungkin pengalaman subyek.  

4. Data dikumpulkan dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Seringkali 

pengumpulan data dalam studi fenomenologis dilakukan melalui wawancara yang mendalam 

dengan para partisipan. Polkinghorne (dalam Creswell, 2014) menyarankan agar para peneliti 

mewawancarai 5 hingga 25 individu yang telah mengalmai fenomena tersebut.  

5. Para partisipan diberikan dua pertanyaan umum (Mousakas, dalam Creswell, 2014), apakah 

yang telah subyek alami terkait fenomena tersebut? Konteks atau situasi apakah yang biasanya 

mempengaruhi pengalaman subyek dengan fenomena tersebut? Pertanyaan terbuka yang lain 

juga dapat diajukan tetapi kedua pertanyaan ini khususnya diarahkan pada usaha untuk 
mengumpulkan data yang akan mengantar pada deskripsi tekstual dan struktural tentang 

pengalaman dan dapat memberikan yang lebih baik tentang pengalaman yang sama dari para 

partisipan.  

6. Langkah analisis data fenomenologis secara umum sama untuk semua fenomenolog psikologis 

yang membahas metode (Mosutakas & Pokinghorne, dalam Creswell, 2014). Berdasarkan 
pada data dari pertanyaan riset, analis data memeriksa data tersebut (misalnya transkrip 

wawancara) dan menyoroti berbagai “pernyataan penting”, kalimat, atau kutipan yang 

menyediakan pemahaman tentang bagaimana para partisipan mengalami fenomena tersebut. 

Moustakas (dalam Creswell, 2014), menyebut langkah ini horizonalisasi. Berikutnya, peneliti 
mengembangkan berbagai kelompok makna dari pertanyaan penting ini menjadi berbagai 

tema. 

7. Pertanyaan penting dan tema ini kemudian digunakan untuk menulis deskripsi tentang apa yang 

dialami partisipan (deskripsi tekstural). Pernyataan dan tema itu juga digunakan untuk menulis 

diskripsi tentang konteks atau latar belakang bagaimana para partisipan mengalami fenomena 
tersebut, disebut variasi imajinatif atau deskripsi struktural. Satu langkah lebih lanjut 

(Moustakas, dalam Creswell, 2014), peneliti juga menulis tentang pengalman subyek dan situasi 

subyek sendiri yang telah mempengaruhi pengalamannya.  

8. Dari deskripsi struktural dan tekstural tersebut, peneliti kemudian menulis deskripsi gabungan 
yang merepresentasikan “esensi” dari fenomena, disebut struktur invarian esensial (atau 

esensi). Terutama bagian ini berfokus pada pengalaman yang sama dari para partisipan. 

Contohnya hal ini berarti bahwa semua pengalaman memiliki struktur dasar. Hal ini 

merupakan bagian deskriptif, satu atau dua paragraf yang panjang, fenomenologi tersebut 

memiliki perasaan “subyek memahami dengan lebih baik seperti apa fenomena tersebut bagi 
seseorang yang mengalaminya”.       
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Langkah-langkah diatas diikuti secara ketat oleh peneliti. Berikutnya tentang unit analisis penelitian. 

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian 

dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus 

penelitiannya (Hamidi, dalam Emzir, 2010). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan 
observasi, yang dilakukan terhadap lima pasangan orangtua dan anak.  Teknik penentuan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu untuk memenuhi kriteria 

tertentu. Subyek dipilih secara selektif untuk dapat memberikan secara spesifik pemahaman tentang 

masalah penelitian dan fenomena dalam penelitian (Creswell, 2014).  

Wawancara dilakukan di tengah interaksi peneliti dengan para orangtua dan anak-anak yang menjadi 

responden penelitian. Lama wawancara tidak dibatasi untuk mendapatkan informasi yang cukup 

mendalam mengenai pengasuhan dan pendidikan anak, baik dari kaca pandang orang tua maupun 

anak. Peneliti membatasi pada orangtua yang salah satu atau keduanya bekerja, dan memiliki anak 

yang masih bersekolah di tingkat sekolah dasar (SD) hingga tingkat menengah pertama (SMP). Hal 
ini dikarenakan pada masa tersebut anak masih cenderung lebih banyak aktivitas dirumah dan 

tergantung pada orangtua untuk mendampingi. Berbeda dengan anak dengan tingkat pendidikan 

menengah atas (SMA), dimana aktivitas diluar sekolah sudah cukup banyak, dan cenderung lebih 

mandiri. 

Proses selanjutnya adalah analisis data. Secara umum menurut Neuman (2000), bahwa analisis data 
kualitatif merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, perilaku yang muncul, obyek-obyek atau 

badan pengetahuan (a body of knowledge). Sekali suatu pola itu diidentifikasi, pola itu diinterpretasi 

ke dalam istilah-istilah teori sosial atau latar, dimana teori sosial itu terjadi. Peneliti kualitatif 

berpindah dari dari deskripsi peristiwa historis atau latar sosial ke interpretasi makna yang lebih 
umum. Analisis data mencakup: menguji, menyortir, mengkategorikan, mengevaluasi, 

membandingkan, mensintesakan, dan merenungkan (contemplating) data yang direkam juga meninjau 

kembali data mentah dan terekam.  

Peneliti menggunakan tehnik analisis tematik sebagai alat bantu menganalisis data. Analisis tematik 

adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola dalam data. 
Didalam mengembangkan kode dan tema, terdapat tiga pendekatan utama (Boyatzis, 1998): 

1. Theory Driven. Pendekatan ini mengembangkan tema dan kode yang diperoleh dari 

hipotesis atau unsur suatu teori. 

2. Prior Data dan Prior Research. Pendekatan ini membangun kode berdasarkan penelitian 
sebelumnya yang sudha memiliki kode yang valid. 

3. Induktif atau Data Driven. Proses pengkodean data tanpa mengacu pada kerangka kode 

yang telah ada atau analiss peneliti sebelumnya, dimana kode dibuat secara induktif dari 

data kasar. 

Dalam penelitian ini dilakukan secara induktif dengan berbasis pada data kasar. Tahapan analisis data 
dilakukan sebagai berikut, mengacu pada penelitian Hendriani & Krisdianto (2012): 

1. Mencatat semua data yang diperoleh secara sistematis 

2. Membuat outline dari data 

3. Melakukan perbandingan dan pengelompokan outline 
4. Membangun tema dan kode 

5. Melakukan evaluasi 

6. Menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan 

 

Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis tematik. Menurut Boyatzis (1998) dengan 
menggunakan analisis tematik, peneliti mungkin menemukan “pola” yang pihak lain tidak melihatnya 

jelas. Pola atau tema tersebut tampil seolah secara acak dalam tumpukan informasi yang tersedia. 
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Setelah menemukan pola, maka akan mengklarifikasi atau mengkode pola tersebut dengan memberi 

label, definisi, atau deskripsi (Poerwandari, 2009).  

Tehnik analisis tematik adalah proses pengkodean informasi kualitatif melalui kode eksplisit. Kode 

eksplisit tersebut berupa daftar tema-tema yang berisi tema, indikator, dan kualifkasi yang 
berhubungan dengan kausalitas, dan sesuatu diantara keduanya (Boyatzis, 1998). Analisis tematik 

yang digunakan adalah theory driven karena mengacu pada teori dan dikembangkan menjadi kode 

tematik sehingga menghasilkan kerangka framework yang berdasarkan pada teori yang digunakan 

sehingga menjadi lebih jelas dan sitematis (Boyatzis, 1998). 
 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Seperti yang telah dipaparkan pada tujuan penelitian, pada penelitian ini menfokuskan pada 

pengasuhan dan mendidik anak atau biasa disebut dengan parenting. Pengasuhan atau parenting adalah 

suatu perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci hangat, sensitif, penuh penerimaan, 

bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak (Garbarino & Benn, 

dalam Andayani & Koentjoro, 2004; Putra, Suryanto, & Utami, 2019). Pengasuhan dan mendidik anak 

dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak, 

kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara emosional, afektif maupun 

instrumental. Keterlibatan dalam pengasuhan dan mendidik anak mengandung aspek waktu, intensi 

dan perhatian. Khususnya di era revolusi industri 4.0 ini, era gadget bukan berarti bahwa kualitas 

lebih penting daripada kuantitas, karena bagaimanapun juga kuantitas memiliki kontribusi yang besar 

untuk membangun kualitas dalam pengasuhan dan mendidik anak.  

Tabel 1 dibawah ini merupakan gambaran mengenai tingkat pendidikan, usia, dan jenjang pendidikan 

orangtua dan anak sebagai responden dalam penelitian yang dipilih peneliti sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

  

Tabel 1. Data Demografi dan Deskripsi Responden 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

Ayah AS (S1) Ayah RR (S2) Ayah KK (S1) Ayah BM (S1) Ayah DN (S1) 

Ibu AS (S3) Ibu RR (S1) Ibu KK (S1) Ibu BM (S1) Ibu DN (S1) 

1 anak AS (6 SD) 2 anak RR (5 & 6 
SD) 

1 anak KK (6 SD) 1 anak (1 SMP) 1 anak (2 SMP) 

 
Orangtua sebagai responden dalam penelitian ini minimal berpendidikan sarjana. Peneliti memilih 5 

keluarga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian dan sudah cukup kenal 

dekat dengan peneliti. Hal tersebut dilakukan agar data-data yang didapat merupakan data yang dapat 

dipercaya dan akurat. Pada responden penelitian ini, kedua orangtua baik ayah maupun ibu memiliki 

pekerjaan yang menuntut aktivitas diluar rumah. Anak-anak yang menjadi partisipan dalam penelitian 

ini berada pada jenjang pendidikan kelas 6 SD dan SMP kelas 1, kecuali partisipan 2, memiliki 2 orang 

anak, kelas 5 dan 6 SD.  Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keluarga yang 

mempunyai anak pada rentang usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun yang mendapat fasilitasi gadget 

dari orangtua.  

Hurlock (1990) membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal (11/12-16/17 tahun) dan 

remaja akhir (16/17-18 tahun). Berdasarkan rentang usia tersebut maka usia anak masuk pada 

kategori remaja awal, yang merupakan masa krisis identitas diri. Pemilihan anak usia remaja awal 
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sebagai responden penelitian adalah pada masa ini keterlibatan orangtua dalam mengasuh dan 

mendidik anak sangat besar, terutama terkait pengaruh teknologi dan lingkungan sosialnya. Tuntutan 

agar orang tua terlibat aktif dalam pengasuhan anak semakin besar, sementara beban dan kebutuhan 

keluarga juga membuat orangtua harus menghabiskan banyak waktu diluar rumah untuk bekerja 
menyebabkan orangtua menyediakan fasilitas gadget agar anak tidak bosan ketika berdiam dirumah. 

Bagi kebanyakan orangtua, khususnya responden pada penelitian ini merasa bahwa lebih baik melihat 

anaknya diam dirumah berteman dengan gadget daripada anak beraktivitas kurang jelas diluar rumah. 

Aktivitas diluar rumah sulit untuk dipantau oleh orangtua dan memiliki banyak pengaruh lingkungan 
sosial yang tidak terduga, yang dikhawatirkan kebanyakan orangtua adalah anak terlibat pada 

narkoba, kenakalan, dan seks bebas.  

Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengasuhan yang cocok diterapkan 

orangtua di era revolusi industri 4.0 adalah model yang berbasis authoritarian parenting (adult-

centered) dan authoritative (demokratis). Authoritarian parenting (adult-centered) yang diterapkan oleh 
orangtua dalam responden penelitian ini adalah model mengasuh dan mendidik anak, dimana 

orangtua menekankan pada penerapan self-control secara kaku, mengevaluasi perilaku dan sikap anak 

dengan orangtua yang absolute, menghargai kepatuhan, menghormati orang dewasa dan tradisi. 

Meskipun model pengasuhan ini terkesan otoriter dan kaku, namun model seperti ini diperlukan 

bergantung pada perilaku dan lingkungan sosial anak, khususnya di era revolusi industri 4.0 terkait 
penggunaan gadget. Bentuk pengasuhan otoriter yang diterapkan orangtua lebih pada menentukan 

dengan ketat waktu yang diperbolehkan atau dilarang bagi anak untuk menggunakan gadget, lamanya 

waktu yang digunakan untuk bermain gadget, pembatasan kuota internet untuk anak dan konten 

yang dapat diakses oleh anak. Pengasuhan model otoriter ini, secara positif justru membentuk disiplin 
dan kontrol diri pada anak.  

Adapun dampak negatif yang ditemukan dari penerapan model pengasuhan authoritarian dalam 

penelitian ini adalah anak lebih cenderung bertindak tidak sesuai dengan yang diinginkan orang 

tuanya, sering kurang bahagia, menarik diri (lebih suka menyendiri), takut dan cenderung sembunyi-

sembunyi dalam menggunakan gadget, dan kurang terbuka. Namun dampak positifnya adalah anak 
menjadi lebih disiplin dan patuh pada aturan. Berikut ini adalah fakta yang didapatkan dari anak-anak 

sebagai responden penelitian ini:  

1. Anak KK, Ibu KK melarang menggunakan gadget dengan menyita gadget tersebut, anak tidak 

diperbolehkan memegang gadget sampai pekerjaan rumahnya selesai. “Kadang Mama sampai 
marah kalau PR belum selesai tapi aku sudah main hp, habis itu disita deh hp-nya”, ujar anak 

KK dalam cuplikan wawancara.  

2. BM bahkan harus meminta ijin orangtua ketika akan menggunakan gadget karena gadget 

dibatasi kuotanya, selain itu seluruh pekerjaan rumah harus diselesaikan dulu. Kadang sebel 

sama orangtua karena kuota internet habis, tapi BM tetap harus menurut. 

3. Pembatasan kuota dan konten internet yang diakses juga dialami oleh anak RR dan adik RR, 

keduanya tidak diberikan kuota dari hp-nya, sehingga akses internet hanya lewat wifi 

dirumah. Menurut Ibu RR, hal ini dilakukan agar aktivitas anak lewat gadget bisa dibatasi. 

Anak hanya mendapat fasilitas kuota terbatas saat diluar rumah, khususnya ketika anak 
berada jauh dari orangtua. Hal inilah fungsi gadget sebagai sarana komunikasi dan interaksi 

antar anggota keluarga. 

 

Model berikutnya adalah Authoritative parenting (model pengasuhan demokratis). Orangtua dalam 

responden penelitian ini juga menerapkan model mengasuh dan mendidik anak secara demokratis, 
dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri, namun tetap membuat batasan dan kontrol 
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terhadap perilaku anaknya. Dalam penggunaan gadget, pada tipe pengasuhan ini orang tua 

memberikan kontrol tetapi tetap memberikan fleksibelitas pada anak, membuat tuntutan yang 

rasional pada anak, perlakuan secara hangat, mendengarkan pembicaraan anak, menghargai 

kedisiplinan, membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain,  memahami karakteristik 
anak, serta menunjukkan rasa senang dan dukungan atas perilaku anak yang positif.  

Orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis berkaitan dengan penggunaan gadget ini meminta 

anak secara mandiri membuat jadwal kegiatan sehari-hari termasuk waktu bermain gadget. Orangtua 

memberikan kebebasan kepada anak untuk menggunakan gadget ketika anak telah mengerjakan tugas 
sekolah (PR) dan menyelesaikan les. Orangtua merasa jika anak dilarang, maka anak justru akan 

sembunyi-sembunyi dalam menggunakan gadget. Apalagi jika anak dilarang sama sekali menggunakan 

gadget, anak akan menjadi tidak update teknologi, dan tentunya ketinggalan pengetahuan dari teman-

temannya. Pola mengasuh dan mendidik anak model ini akan memunculkan perilaku anak yang 

terlihat bahagia dan gembira, memiliki kepercayaan diri dan kontrol diri yang berjiwa eksploratif, 
berperilaku achievement-oriented tetapi bertindak sesuai kemampuan, anak juga dapat membangun 

hubungan yang bersahabat dengan orangtua, kooperatif dengan lingkungan sosialnya, dan dapat 

mengatasi stres dengan baik. Hal ini yang dikatakan oleh anak AS, AS merasa tidak pernah dilarang 

menggunakan gadget karena Ibu-nya meminta AS untuk mengatur sendiri waktu pemakaiannya. 

“Paling Mama mengingatkan untuk belajar juga dari hp, jadi hp tidak hanya buat main game atau lihat 
youtube, tapi juga buat belajar” ujar AS dalam kutipan wawancara. AS menceritakan ketika mendapat 

tugas dari sekolah tentang bencana tsunami, justru mendapatkan informasi banyak dari kemahirannya 

mengakses internet.   

Sama halnya dengan Ibu AS, Ibu KK menerapkan penyitaan hp saat anak pada masa ujian sekolah. 
Cara tersebut diterapkan agak anak lebih fokus untuk belajar. Anak KK memiliki pengertian bahwa 

sekolah adalah yang utama. Ketika menerapkan penyitaan hp pada KK, kakak KK pun juga disimpan 

hp-nya oleh Ibu KK sebagai bentuk toleransi kakak kepada adiknya saat ujian, demikian pula 

sebaliknya. 

Penggunaan gadget dapat memberikan dampak positif pada pengguna terutama anak-anak, dengan 
pengawasan dan model pendidikan yang tepat gadget dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

yang luas dan melimpah pada anak-anak sehingga dapat meningkatkan prestasi disekolah maupun di 

lingkungan sosial. Namun sebaliknya bila orang tua kurang mengawasi dan memberikan batasan 

mengenai gadget ini maka anak-anak akan mnyerap informasi yang salah, informasi tersebut dapat 
berupa hal-hal yang memuat konten kekerasan, kebencian, dan bahkan pornografi.  

Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa gadget memiliki dampak positif jika 

difungsikan dengan benar, gadget bukan lagi sebagai pelengkap kebutuhan tapi merupakan kebutuhan 

dasar. Gadget dapat menjadi sarana komunikasi dan interaksi yang berkualitas dan intens dalam 

keluarga. Menghilangkan sama sekali penggunaan gadget pada keluarga pada era revolusi industri 4.0 
ini juga merupakan hal yang tidak mungkin. Fungsi gadget sebagai sarana komunikasi yang efektif 

sangat memudahkan bagi keluarga untuk saling berinteraksi antar anggota keluarga. Pada beberapa 

aplikasi yang menyediakan komunikasi melalui grup keluarga (whatsapp) merupakan wadah bagi 

anggota keluarga untuk saling menyampaikan informasi, berdiskusi, bergurau, saling memperhatikan 
satu sama lain bahkan dalam kondisi jarak jauh sekalipun.  

Menurut Ibu DN, melarang anak menggunakan gadget justru akan membuat anak penasaran dan 

mencuri-curi waktu menggunakan gadget tanpa pengawasan orangtua. Orangtua harus memberikan 

contoh pada anak dalam penggunaan gadget dengan memperhatikan waktu dan kebutuhan melalui 

penanaman disiplin yang dimulai dari orangtua untuk kemudian diterapkan pada anak. Memberikan 

alternatif kegiatan lain yang menyenangkan bagi anak sehingga meminimalisir pemakaian gadget, 
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seperti mengikutsertakan anak pada olahraga prestasi. Mengikutsertakan anak pada aktivitas olahraga 

prestasi membuat sebagian besar waktu anak selain bersekolah adalah untuk aktivitas fisik. Selain 

anak menjadi sehat, anak juga belajar untuk menentukan dan mencapai target prestasi. Hal ini penting 

untuk menghindarkan anak dari kecanduan gadget. 

Alternatif kegiatan olahraga menjadi pilihan dari kelima responden penelitian ini untuk diikuti oleh 

anak. Kelima orangtua mengikut sertakan anak dalam kegiatan olahraga prestasi, dan terbukti sangat 

berhasil untuk meminimalisir penggunaan gadget pada anak. Orangtua juga terhindar dari kemarahan 

untuk terus melarang anak berlebihan dalam menggunakan gadget, anak disibukkan dengan aktivitas 

yang menuntutnya untuk berlatih secara disiplin, teratur, dan terprogram oleh pelatih. Setelah 

berlatih olahraga, setiba dirumah anak sudah merasa lelah dengan aktivitas fisik tersebut, dan memilih 

bersantai menonton televisi atau beristirahat/ tidur. Alternatif lainnya yang diterapkan orangtua KK 

adalah menyempatkan untuk melakukan aktivitas bersama keluarga, seperti menonton bioskop, 

berenang, dan makan bersama.  

Hal lainnya yang juga ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa orangtua terpaksa bertindak otoriter 

dan “keras” terkait penggunaan gadget karena terkait dengan kesehatan mata dan kelelahan fisik 

akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Responden dalam penelitian ini Ibu AS, memberikan 

pengetahuan kepada anak tentang bahaya penggunaan gadget yang berlebihan dengan cara bersama-

sama anak mencari informasi melalui internet. Ibu dan anak membaca bersama-sama informasi 

tentang efek gadget pada kesehatan mata, dalam satu konten internet disebutkan bahwa efek 

penggunaan gadget yang berlebihan bahkan dapat menyebabkan kebutaan pada mata. Ibu AS 

melakukan hal ini agar anak tidak semata-mata hanya mendapatkan nasihat dan larangan 

menggunakan gadget berlebihan tanpa ada dasar dan alasan pelarangan. Pelarangan pada anak tanpa 

dasar yang jelas akan menyebabkan munculnya ketidakpercayaan pada anak, dan pelarangan dianggap 

oleh anak semata-mata karena otoritas orangtua terhadap anak. Dengan mengetahui alasan 

pelarangan, anak akan memahami maksud pelarangan dan mematuhinya dengan senang hati karena 

adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam pada konteks pelarangan.  

Orang tua menyampaikan, ketika hanya berdiam dirumah tidak ada yang dilakukan anak selain 

memegang gadget, anak bisa berjam-jam menggunakan gadget-nya. Namun adapula orangtua yang 

sejak awal membeli gadget sudah melakukan kesepakatan dengan anak tentang penggunaan gadget. 

Ibu AS misalnya, menyebutkan bahwa pertama kali memutuskan membelikan gadget untuk anaknya 

setelah berdiskusi terlebih dahulu tentang kesepakatan penggunaan gadget, kuota, aturannya, 

konsekuensi pelanggarannya pada anak, hingga jika terjadi kerusakan pada gadget akibat kelalaian 

anak. Setelah anak memahami aturan tersebut, maka Ibu AS membelikan gadget untuk anak. Pada 

tahap ini yang berat dalam pengasuhan adalah terkait dengan konsistensi penerapan aturan dan 

konsekusensi jika terjadi pelanggaran. Rasa tega harus benar-benar diterapkan oleh orangtua. Ibu 

AS, misalnya saat gadget terjatuh dan pecah, Ibu AS mewajibkan anak untuk memperbaiki dengan 

biaya sendiri yang mengharuskan anak untuk menabung. Pada kasus ini Ibu AS mengajarkan anak 

untuk bertanggungjawab. 

Menyimak pembahasan diatas diketahui bahwa mengasuh dan mendidik anak di era revolusi industri 

4.0 membutuhkan usaha yang lebih keras jika dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu. 
Berkembangnya dunia digital dengan pengaruh gadget yang begitu besar dan sudah menjadi 

kebutuhan setiap anak terkadang juga membuat hubungan orang tua dan anak menjadi kurang dekat. 

Tidak hanya itu, anak juga bisa menjadi bermasalah dengan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian 
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yang dilakukan terhadap orangtua didapatkan kesimpulan bahwa dalam menghadapi era gadget ini 

orang tua dalam seharusnya: 

1. Mengajarkan tentang resiko menggunakan gadget. Gadget merupakan media yang 

memberikan banyak dampak positif akan tetapi terdapat juga hal yang bisa membahayakan 
dan berdampak negatif bagi anak. Dampak meliputi kesehatan, fisik, kognitif, afektif, dan 

sebab-sebab lainnya. Orangtua perlu menyediakan waktu untuk membahas dan 

mendiskusikan mengenai dampak-dampak ini dengan anak, anak diberi kesempatan untuk 

mengeksplor penemuannya sendiri melalui pengaksesan internet tentang dampak gadget. 
2. Mengawasi anak dalam menggunakan gadget dan pengaksesan internet wajib dilakukan oleh 

orangtua, meski sibuk sekalipun. Memeriksa gadget anak dengan metode razia merupakan 

sebuah hal yang mungkin terdengar ketinggalan zaman, akan tetapi cara tersebut bisa sangat 

berguna. Model pengasuhan dan pendidikan anak yang diterapkan pada penjelasan ini adalah 

model kombinasi antara demokratis (authoritative parenting) dan otoriter (authoritarian 
parenting). Orangtua dapat memantau langsung penggunaan gadget dan pengaksesan 

internet yang dilakukan oleh anak. Orangtua dengan sengaja meminta nomor password 

gadget anak, juga berlaku sebaliknya, anak dapat mengakses gadget orangtua dan 

mengetahui nomor password gadget-nya, sehingga anak merasakan adil. Bila anak tidak 

memberikan nomor password-nya maka anak tidak boleh menggunakan gadget dan 
menghentikan pengaksesan internet. Hal ini tentu saja sangat efektif untuk berguna untuk 

dapat mengetahui apa yang disembunyikan oleh anak dari orangtua. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putra, Suryanto, & Utami (2019) yang menyatakan bahwa 

razia terhadap gadget anak diperlukan untuk mengawasi penggunaannya.   
3. Orang tua harus menerapkan rasa tega. Menerapkan rasa tega merupakan bagian dari 

pengasuhan dan pendidikan anak model otoriter. Rasa tega yang dimaksud adalah orangtua 

harus menerapkan aturan dalam pengaksesan internet maupun menggunakan gadget yang 

disiplin dan tegas. Bentuk aturan dalam menggunakan gadget bisa dicontohkan dengan cara 

membatasi durasi penggunaan gadget atau internet, kuota, dan situs yang diakses. Aturan 
tersebut dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik anak maupun orangtua. Hal tersebut untuk 

menjaga agar anak dan orangtua merasakan keadilan dalam menggunaan gadget. 

 

S I M P U L A N  

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari uraian dan hasil yang telah dipaparkan diatas adalah: 

1. Relasi orangtua dengan anak dalam kerangka pengasuhan dan pendidikan anak bervariasi dari 

pola authoritative/ demokratis ke pola authoritharia.  Kedua pola ini muncul secara bergantian, 

tetapi pada setiap orang tua ditemukan adanya bentuk pola asuh yang dominan.     

2. Orang tua tidak menyadari bentuk pola asuh yang ditampilkannya dalam relasi dengan anak, 
dan dapat terjadi bahwa orang tua menganggap bahwa dirinya sudah bersikap hangat dan 

memperhatikan kebutuhan anak, sementara observasi dan pendapat anak menunjukkan bahwa 

unsur “kontrol” lah yang dominan sehingga relasi yang muncul lebih bersifat authoritharian. 

3. Pelarangan mutlak dan pembatasan yang berlebihan dalam penggunaan gadget tanpa penjelasan 
yang berbasis penalaran tidak dapat diterima oleh anak.  Ketidakterimaan ini muncul dalam 

bentuk perilaku disobedience ialah dengan menggunakan gadget secara sembunyi-sembunyi dan 

tidak terkendali, diluar pengetahuan orang tua. 

4. Anak belum memiliki kapasitas untuk dapat membatasi sendiri penggunaan gadget serta dalam 

memilih digunakan untuk keperluan apa.  Orangtua pun, dalam upayanya untuk mengontrol 
penggunaan gadget, baik dari sisi waktu maupun pilihan isi, banyak bersifat coba-coba trial and 

error, karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman dibidang terkait kemutakhiran 

teknologi ini. 
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5. Mengikutsertakan anak pada kegiatan yang menyenangkan, berprestasi, dan terprogram 

membuat anak memiliki pengalihan aktivitas yang lebih positif. Sebagai contoh pada kelima 

responden penelitian ini, mengikutsertakan anak pada olahraga prestasi sangat menyita waktu 

dan fisik anak untuk aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga penggunaan gadget jauh berkurang. 
Hal ini penting untuk menghindarkan anak dari kecanduan gadget. 

Kelima kesimpulan diatas dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan studi yang lebih 

komprehensif mengenai pendidikan dan pengasuhan anak, khususnya dalam kaitannya dengan 

penggunaan gadget di era revolusi industri 4.0. Perlu dilakukan penggalian data tambahan melalui 
metode survei terhadap lebih banyak orangtua untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang 

kecenderungan pengasuhan yang diterapkan pada jaman ini. Bagaimana pun, hasil dari penilitian awal 

ini menunjuk pada pentingnya peningkatan literasi digital, baik pada orang tua (untuk keperluan 

pendidikan dan pengasuhan) maupun anak sehingga dapat diharapkan dampak positif yang maksimal 

dari penggunaan gadget oleh anak.   
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