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 Kemajuan teknologi informasi khususnya handphone, semakin mendorong individu  

untuk terus memperbaharui pola hidup yang lama menjadi modern. Dorongan atau motivasi 

dalam penggunaan handphone tersebut membentuk suatu perilaku yang di dasari oleh 

kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengarahkan dirinya kepada hal yang 

positif ataupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui tingkat motivasi 

penggunaan handphone pada anak usia menengah akhir SD Negeri Sukun 1 Malang; 2. 

Mengetahui tingkat kontrol diri pada anak usia menengah akhir di SD Negeri Sukun 1 

Malang; 3. Mengetahui hubungan tingkat motivasi penggunaan handphone dengan kontrol 

diri pada siswa siswi SD Negeri Sukun 1 malang kelas V dan VI. 

  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan yang utama dengan skala psikologi. 

Metode pengumpulan data menggunakan skala psikologi, yaitu skala motivasi penggunaan 

handphone yang berjumlah 18 aitem dan skala kontrol diri berjumlah 16 aitem. Skala ini 

disebarkan secara acak pada sampel yang berjumlah 75 siswa-siswi kelas V dan VI yang 

berada pada usia menengah akhir (10-14 tahun). Metode analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa korelasi. 

Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa tingkat motivasi penggunaan handphone 

berada pada kategori sedang, dengan prosentase sebesar 61,33%. Sedangkan skala kontrol 

diri diperoleh hasil bahwa tingkat kontrol diri anak usia menengah akhir berada pada kategori 

sedang dengan prosentase 73,33%. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis 

korelasi product moment pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara variabel motivasi penggunaan handphone dengan variabel kontrol diri. Hal 

ini berdasarkan nilai signifikansi dari korelasi sebesar 0.035 lebih kecil daripada α<0.05 dan 

nilai koefisien korelasi sebesar -0,244 atau dapat dijelaskan (rxy=-0.244; sig= 0.035 dan 

α<0.05). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat motivasi penggunaan handphone semakin 

rendah tingkat kontrol diri pada anak usia menengah akhir ini. 
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