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ABSTRAK 

 

 

DAMPAK PENGGUNAAN GADGET PADA ANAK USIA DINI 

(Studi di PAUD dan TK.Handayani Bandar Lampung) 

 

Oleh 

M.HAFIZ AL-AYOUBY 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan gadget pada anak usia 

dini di PAUD dan TK.Handayani Bandar Lampung. Tipe penelitian yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian inimenggunakan random sampling. Secara teoritis penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial atau sosiologi, khususnya sosiologi 

keluarga. Serta menambah reverensi masyarakat dalam memahami permasalahan seputar 

anak dan orang tua. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran dan pengetahuan lebih dalam mengenai penggunaan gadget pada anak-anak 

dengan pengawasan orang tua dan juga menambah ilmu dan pengetahuan. Hasil penelitian 

yang diperoleh 1) Terlihat anak usia dini sering menggunakan gadget pada saat kegiatan 

tertentu. Sehingga anak usia dini merasa terlalu senang menggunakan gadget yang dapat 

menimbulkan dampak positif maupun negatif. 2) bagaimana bentuk penggunaan gadget 

(aplikasi, intensitas, dan durasi pemakaian gadget) pada anak usia dini. 3) Sebagian besar 

anak usia dini meggunakan gadget hanya untuk bermain game dan menonton film animasi 

yang seharusnya gadget dapat dipergunakan untuk media pembelajaran bagi anak usia dini. 

4) pengawasan oleh orang tua dirasakan kurang, karena sebagian besar orang tua terkesan 

memberikan dan tidak terlalu khawatir dengan dapak yang akan ditimbulkan dari penggunaan 

gadget secara terus- menerus. Orang tua harus lebih berhati – hati dalam mengawasi dan 

memonitoring kegiatan anak dalam menggunakan gadget sehari-hari  untuk meminimalisir 

sisi negatif yang ditimbulkan dari penggunaan gadget tersebut, dan seharusnya gadget 

digunakan dan dimanfaatkan untuk hal yang positif. Penggunaan gadget sebaiknya tidak 

diberikan pada anak dibawah usia 6 tahun, karena saat usia tersebut anak lebih baik diarahkan 

kedalam kegiatan yang memiliki aktivitas dilingkungan agar mudah untuk bersosialisasi. 

 

 

Kata Kunci : Dampak, Penggunaan Gadge, Anak Usia Dini. 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE IMPACT OF THE USE OF THE GADGET ON EARLY CHILDHOOD 

(Studies in PAUD and Kindergarten Handayani Bandar Lampung) 

 

BY 

M.HAFIZ AL-AYOUBY 

 

The purpose of this research is to know the impact of the use of the gadget on early childhood 

in PAUD and kindergarten Handayani Bandar Lampung. The type of research used in this 

research is qualitative research. The sampling technique used in this study using random 

sampling. Theoretical research is expected to add either the social sciences or sociology, 

especially the sociology of the family. As well as adding to the reverensi community in 

understanding the issues surrounding children and parents. Practically, the results of this 

research are expected to be learning materials and deeper knowledge about the use of gadget 

in children with parental controls and also add to the science and knowledge. The research 

results obtained 1) Early childhood is often seen using gadget at the moment of everyday 

activities. So most early childhood feeling too cool to use gadget that may give rise to 

positive or negative impact. 2) How to use gadget (applications, intensity, and duration of 

usage of gadget) in early childhood. 3) Most early childhood with gadget just to play games 

and watch animated films that would otherwise be used for learning media early childhood. 

4) supervision by parents felt less, because most parents are impressed give and not worry 

too much with the impact will be incurred from the use of the gadget are continually. Parents 

should take heart – in the monitor and monitor children's activity in the use of everyday 

gadget to minimize the negative side inflicted from the use of the gadget, gadget and should 

be used and exploited for anything positive. The use of gadget should not given to children 

under the age of 6 years, since the time of the child's age is better directed into activities 

which have activities surroundings for easy socializing. 

 

Keywords: Impact, Use Of Gadged, Early Childhood. 
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BAB I 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan zaman di bidang ilmu teknologi pada abad ke 21 ini semakin 

berkembang pesat. Berbagai macam penemuan dengan tujuan 

mempermudah ruang gerak dan ruang lingkup manusia diciptakan satu 

persatu setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa daya pikir masyarakat 

dan juga pola perilaku manusia semakin maju dan berkembang dengan 

pesat. Peningkatan penemuan menjadi lebih cangih ini tentu memang tidak 

lepas dari para penemu-penemu sebelumnya. Sebagi contoh yang sangat 

banyak berkembang pesat pada saat ini adalah penyempurnaan penemuan 

pesawat telepon oleh Alexsander Graham Bell. 

Penemuan telepon menjadi sangat menakjubkan pada saat itu, bagaimana 

tidak, seseorang dapat terhubung dengan orang lain tanpa harus saling 

berinteraksi bertatap muka satu sama lain. Penyempurnaan telepon ini 

semakin menjadi-jadi di abad yang sekarang serba modern ini. Dimulai 

dari munculnya telepon koin, telepon genggam (HP), hingga saat sekarang 

ini orang-orang lebih akrap mengenalnya dengan istilah smartphone atau 

gadget. 
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Perlu diketahui perkembangan gadget dari masa ke masa dimulai dari 

perangkat yang bernama HP (Handphone). HP perkembangan dari 

pesawat elektronik telephone. Bedanya, telephone masih menggunakan 

kabel untuk berkomukasi sementara HP tanpa perlu menggunakan kabel 

dan bersifat portable (praktis bisa dibawa kemana-mana). Di indonesia, 

jaringan HP nirkabel ada dua jenis yaitu GSM (Global System for Mobile 

Telecommunications) seperti : Telkomsel, Indosat, XL axiata. dan CDMA 

(Code Division Multiple Access) seperti: Smartfren, Esia, Flexi dan lain 

sebagainya. Kedua jaringan nirkabel ini masih dipakai di Indonesia.         

Hampir setiap individu mulai dari anak-anak hingga orang tua kini 

memiliki handphone atau smartphone. Tentu saja hal ini bukan hanya 

terjadi tanpa alasan karena daya konsumsi dan kebutuhan masyarakat saat 

ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade ke belakang. 

Kini kebutuhan akan komunikasi dan informasi menjadi hal yang paling 

penting  bagi semua kalangan masyarakat, di tambah dengan mudahnya 

mengakses berbagai macam fitur yang ditawarkan dari penyedia jasa 

layanan dari produsen smartphone itu sendiri dan berbagai provider 

pendukung. 
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Gadget memiliki fitur menarik yang ditawarkan dan seringkali membuat 

anak-anak cepat akrab dengannya. Banyak manfaat positif yang diperoleh 

dari penggunaan gadget yang dikemukakan oleh psikolog Hadiwidjodjo, Psi 

(2014) yaitu : 

“Mempermudah Komunikasi. Gadget merupakan salah satu alat 

yang memiliki teknologi yang canggih. Jadi semua orang dapat 

dengan mudah berkomunikasi. Membangun  kreatifitas  anak  (Gadget  

memberikan beragam informasi   yang   juga   bisa   mendorong   anak   

menjadi   lebih   kreatif).  Anak  akan  lebih  mudah   dalam   mencari  

segala  informasi  dan  berita  yang   dibutuhkan olehnya,  terutama  

dalam  hal  belajar  sambil  bermain  ataupun  bermain  sambil belajar.  

Dalam  usia  ini, anak  memang  masih  berada  di  dalam  masa  yang 

mengasyikan  untuk  bermain. Namun  tak  melepaskan  diri  dari  sebuah  

proses pembelajaran  yang  juga  harus  dilakukan”.  

Namun penggunaan gadget secara continue akan berdampak buruk bagi 

pola perilaku anak dalam kesehariannya, anak-anak yang cenderung terus-

menerus menggunakan gadget akan sangat tergantung dan menjadi 

kegiatan yang harus dan rutin dilakukan oleh anak dalam aktifitas sehari-

hari, tidak  dipungkiri saat ini anak lebih sering bermain gadget dari pada 

belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, Hal ini 

mengkhawatirkan, sebab pada masa anak-anak mereka masih tidak stabil, 

memiliki rasa keingin tahuan yang sangat tinggi, dan berpengaruh pada 

meningkatnya sifat konsumtif pada anak-anak untuk itu penggunaan gadget 

pada anak-anak perlu mendapatkan perhatian khusus bagi orang tua. 

Beberapa kasus mengenai dampak negatif dari smartphone ini sering sekali 

menimpa anak-anak. Mulai dari kecanduan internet, game, dan juga 

konten-konten yang berisi pornografi.  
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Pada umumnya mereka sangat menikmati keasikan dalam menggunakan 

smartphone dalam kegiatan mereka sehari-hari baik itu di rumah, 

lingkungan sekolah dan juga lingkungan bermain anak, sehingga sebagian 

anak cenderung merasa asik menikmati sajian game dari sebuah gadget 

yang dimiliki dibandingkan bermain dengan teman sebayanya di 

lingkungan rumah. 

Bahkan anak-anak lebih asik dengan gadget daripada mendengarkan 

perintah orang tua. Selain itu  seringkali ada yang marah jika diperintah 

oleh orang tua. Itulah salah satu bentuk kecanduan anak-anak terhadap 

gadget yang dimiliki. Lebih mementingkan benda mati dari pada dunia 

nyatanya. Kadang anak disuruh makan, diminta untuk mandi, tidur dan 

lainnya tidak mau. Anak-anak mementingkan bermain gadget dari pada 

melakukan rutinitas yang mesti dilakukan setiap hari. Lebih parahnya lagi 

jika sudah asik dengan gadget yang ada di tangan, anak-anak sering tidak 

menengok kanan kiri atau memperdulikan siapa orang yang ada di 

sekitarnya.  Bahkan untuk menyapa orang yang lebih tua saja enggan. Itu 

akibat penggunaan gadget yang berlebihan. 

Kemudahan untuk mengakses informasi yang ditawarkan oleh samrtphone 

membuat anak-anak cenderung kesulitan memilih hal yang memang 

disajikan untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Dari kemudahan 

tersebut timbul rasa ingin tahu anak-anak untuk lebih dalam mengakses 

konten dewasa yang memicu terjadinya tindakan kriminal atau asusila yang 
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didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi sehingga membuat mereka 

mempraktekannya. 

Seperti contoh kasus mengenai pelecehan seksual yang ditulis dalam berita 

online berita jakarta.com (2014) : 

Lusianawati (2014) - “di duga akibat pengarauh tayangan berbau 

pornografi  yang mudah diakses melalaui internet atau media 

sosail lainnya, seorang siswa kelas 3 SD berinisial RD (10), 

dilaporkan melakukan pelecehan seksual (sodomi) tehadap lima 

teman sebayanya di jl. Baru tumbuh,RT 05/04, kelurahan tugu 

selatan, koja, jakarta utara.kasus ini terbongkar setelah salah 

seorang kerebat korban, secara tidak sengaja mendengar 

celotehan anak-anak yang bercerita soal perilaku seksuaal RD, 

sabtu (31/5) lalu.” 

 

Selain itu terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi di provinsi 

lampung seperti yang dirilis berita online saibumi.com (2015) : 

Untuk diketahui, BD (12) bocah yang masih duduk dibangku 

sekolah dasar, diduga telah mencabuli 4 gadis kecil. Adapun 

keempat gadis kecil yang diduga telah dicabuli oleh pelaku, ZS 

(1,6) AL (8,6) AM (8) ML (8). Sebelumnya diberitakan, warga 

kelurahan Fajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu, 

digegerkan dengan seorang siswi yang masih duduk dibangku 

kelas VI Sekolah Dasar BD (12) mencabuli anak yang baru berusia 

1,5 tahun. Sementara BD (12) saat ditemui di halaman rumahnya, 

mengakui telah melakukan perbuatan tersebut karena menirukan 

film video porno yang dilihat di HP milik temannya. "Iya saya 

melakukan perbuatan itu karena habis melihat video porno di 

handphone teman saya," katanya dengan polos menjawab.(*) 

Irianto, (2015). 

 

 

Dari pernyataan kasus diatas sudah dapat disimpulkan bahwa memang 

memberikan gadget pada anak tanpa adanya pengawasan orang dewasa 

atau orang yang lebih tua memang akan cenderung menimbulkan beberapa 

dampak negataif. Kasus diatas tentu anak akan lebih mudah mengakses 

berbagai konten pornografi dari gadget yang dimiliki karena lebih mudah 
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dan juga praktis. Inilah mengapa memberikan gadget pada anak masih 

menjadi suatu hal yang pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Hasil penelitian lainnya terkait dengan fenomena ini yaitu : 

Penggunaan gadget pada anak usia dini kini sudah menjamur di 

kawasan Jakarta Selatan , Data menunjukan bahwa 80 % dari 

penduduk Jakarta Selatan anak banyak menggunakan gadget 

sebagai sarana bermain . 23% orang tua yang memiliki anak 

berusia 0-5 tahun mengaku bahwa anak-anak mereka gemar 

menggunakan internet, sedangkan dari 82% orang tua melaporkan 

bahwa balita mereka online setidaknya sekali dalam seminggu. 

Keadaan yang memprihatinkan, ketika hasil riset tersebut 

menyatakan bahwa riset yang telah dilakukan menghasilkan hasil 

dengan angka persen yang tergolong cukup besar. Aisyah, (2015) 

  

Berdasarkan hasil penelitain tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

memang anak-anak sekarang sudah sangat akrab dengan gadget. Hasil riset 

tersebut menghasilkan angka yang cukup besar. Dengan demikian berarti 

jelas bahwa anak-anak umunya di kota-kota besar sudah terbiasa 

melakukan aktivitas dengan gadget. Orang tua harus bisa menyikapai 

masalah ini dengan baik. 

Kejadian seperti itu tentu saja harus menjadi perhatian berbagai pihak 

untuk meningkatakan kewaspadaan terhadap anak-anak dalam penggunana 

gadget sebagai media bermain atau media komunikasi. Khususnya dari 

lingkungan keluarga yaitu orang tua sebagai institusi yang pertama dalam 

pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak  seharusnya memiliki 

batasan dan aturan yang jelas dalam tentang pemberian gadget pada anak. 

Jika memang sudah kejadiannya seperti itu tentu saja banyak pihak yang 

akan dirugikan, bukan hanya korban dan pelaku saja. 
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Seperti halnya yang dikemukakan oleh Winoto dalam (Giga Kurnia, 

2014), bahwa :  

“Anak-anak pada dasarnya belum waktunya untuk diberikan 

sebuah telepon seluler pribadi, hal ini dikarenakan pada anak-

anak dikawatirkan anak-anak akan berubah menjadi meiliki 

prilaku konsumtif yang berlebih.    Memang anak-anak sekolah 

dasar dan juga menengah pertama masih sangat dilarang atau 

memerlukan pengawasan yang ketat dalam menggunakan gadget 

dalam aktivitas sehari-hari mereka”. 

 

Oleh karena itu peran orang tua terhadap anak-anaknya harus selalu 

dilakukan. Jangan sampai orangtua mengandalkan gadget untuk menemani 

anak, dan orangtua membiarkan anak lebih mementingkan gadget supaya 

tidak merepotkan orangtua. Dengan cara mengontrol setiap konten yang 

ada di gadget anak-anaknya. Orangtua harus bisa mengajak diskusi dalam 

arti adanya tanyajawab mengenai isi dari semua gadget yang dimiliki 

anak-anaknya. Ini artinya waktu bermain adalah waktu yang bermanfaat. 

Anak bisa belajar lewat waktu bermain. Selama waktu itu anak bisa 

meniru tingkah laku orang dewasa, mengembangkan daya imajinasi dan 

kreatifitasnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

bagaimana bentuk penggunaan gadget (aplikasi, intensitas, dan durasi 

pemakaian gadget), dampak yang ditimbulkan terhadap penggunaan  

gadget (dampak positif maupun dampak negatif) serta kelayakan 

penggunaan gadget pada anak usia dini di PAUD dan TK. Handayani. Hal 

tersebut perlu dilakukan karena mengingat berdasarkan prariset berupa 

konsevasi dilokasi tersebut terlihat banyak anak-anak usia dini 
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menggunakan gadget dan orang tua terkesan membiarkan anak-anaknya 

menggunakan gadget tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Adapaun rumusan  masalah yang menajdi pokok penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk penggunaan gadget pada anak usia dini di 

PAUD dan TK.Handayani? 

2. Bagaimana dampak penggunaan gadget pada anak usia dini di 

PAUD dan TK. Handayani? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan  masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penggunaan 

gadget (aplikasi dan intensitas penggunaan gadget) pada anak usia 

dini di PAUD dan TK. Handayani. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang dampak 

penggunaan gadget pada anak usia dini di PAUD dan TK. 

Hadayani. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan sosial atau sosiologi, khususnya 

sosiologi kleuarga. Serta menambah reverensi masyarakat dalam 

memahami permaslahan seputar anak dan orang tua.  

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran dan pengetauan lebih dalam mengenai penggunaan 

gadget pada anak-anak dengan pengawasan orang tua dan juga 

menambah ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca.  



 

 

 

 

II.  KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian  Dampak 

KBBI (2010) - Pengertian dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan 

akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul 

dari sesuatu (orang / benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal 

balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang 

dipengaruhi. 

Dampak sosial sendiri dapat berasal dari internal dan eksternal masyarakat. 

Dampak internal adalah dampak yang disebabkan karena faktor dari dalam 

masyarakat itu sendiri, sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal 

dari luar masyarakat. Menurut Mangkusubroto (1995: 110), dampak eksternal 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. 

Yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan 

dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa 

adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif 

apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi yang 

sifatnya merugikan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa dampak adalah 

pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh se-seorang 

biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak 

negatif. 

B. Sejarah Perkembangan Teknologi 

Noegroho (2010) -Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu mengalami 

perubahan yang signifikan. Perkembangan teknologi terlihat jelas bahwa sebelum 

adanya gadget atau teknologi canggih banyak media komunikasi yang ada dan 

digunakan oleh  masyarakat. Media komunikasi itu seperti media cetak, radio, 

film, televisi, komputer, sistem TV kabel, satelit dan sebagainya, dan telah 

diadopsi dan masuk ke seluruh penjuru dunia. Perkembangan peralatan 

komunikasi telah ada sejak jaman prasejarah dengan menggambar di gua-gua 

sekitar 22.000 tahun sebelum masehi.  

Datangnya teknologi komunikasi baru, ditandai dengan meningkatnya jumlah dan 

berbagai macam teknologi yang berbasis pada teknologi elektronika. Dan yang 

lebih penting adalah alam bagaimana media baru tersebut berfungsi, terjadi 

pertukaran informasi. Alam interaktif mungkin dibuat oleh elemen komputer yang 

terhubung menjadi jaringan dan didukung peralatan seperti satelit.  

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulan bahwa teknologi 

memang ditemukan sejak dulu namun memang belum secanggih saat ini, dan 

seiring perkembangan zaman teknologi semakin canggih berkat adanya  inovasi-

inovasi baru yang mulai di temukan.  
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Hal ini dikarenakan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

modern. Oleh karena itu masyarakat sudah sangat dekat dengan teknologi.  

C. Pengertian Anak Usia Dini 

Masa kanak-kanak adalah masa emas yang tidak dapat terulang kembali, masa 

sensitif dan berkembangnya seluruh aspek perkembangan anak, yang nantinya 

akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Namun, kemampuan anak 

untuk tumbuh dan berkembang tidak dapat hadir begitu saja. Ada proses atau 

tahapan-tahapan yang harus dilaluinya, yang didalamnya diperlukan stimulus-

stimulus dari lingkungannya untuk mendukung perkembangannya secara optimal. 

Untuk itulah orang tua, guru, masyarakat bahkan pemerintah harus mengetahui 

hakikat anak usia dini terlebih dahulu sebelum memberikan stimulus pada 

mereka, sehingga stimulus atau dukungan yang diberikan tidak hanya dapat 

mengoptimalkan perkembangan anak di setiap aspek perkembangan anak, namun 

juga dapat berdampak positif bagi diri dan lingkungan anak. 

Menurut Augusta, (2012) “Anak usia dini adalah anak usia dini adalah anak 

yang berusia antara 3-6 tahun”. 

Menurut Cahyamaulidiyah, (2014) “Pengertian anak usia dini ditujukan 

kepada anak yang berusia 0-6 tahun, seperti dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 1 ayat 14 yang menyatakan pendidikan anak usia dini 

adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 

tahun”. 
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Sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, 

kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang 

sedang dilalui oleh anak tersebut.  

Umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang 

panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak 

seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu 

saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi 

anak-anak tapi orang dewasa. 

 

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang 

berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan 

yang tertentu, terus-menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan 

biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat 

dilihat pada uraian tersebut: - Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi 

lahir, – Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu, – Masa Bayi :dua minggu-satu 

tahun. – Masa anak : masa anak-anak awal : 1 tahun-6 tahun, Anak-anak lahir : 6 

tahun-12/13 tahun. – Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun – Masa dewasa : 21 

tahun-40 tahun. – Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. – Masa tua : 60 tahun-

meninggal . 

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak usia dini 

adalah anak yang berusia kurang dari 6 tahun. Dimana pada masa itu seorang anak 

sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat secara 
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fisik maupun mental untuk itu perlu diberikan stimulasi melalui lingkungan 

keluarga, PAUD jalur non formal seperti tempat penitipan anak (TPA) atau 

kelompok bermain (KB) dan PAUD jalur formal seperti TK. 

D. Pengertian Gadget 

Ma’ruf (2015) - Gadget adalah sebuah benda (alat atau barang eletronik) teknologi 

kecil yang memiliki fungsi khusus , tetapi sering diasosiasikan sebagai sebuah 

inovasi atau barang baru. Gadget selalu diartikan lebih tidak biasa atau didisain 

secara lebih pintar dibandingkan dengan teknologi normal pada masa 

penemuannya. Gadget merupakan salah satu teknologi yang sangat berperan pada 

era globalisasi ini. Sekarang gadget bukanlah benda yang asing lagi, hamper 

semua orang memilikinya. Tidak hanya masyarakat perkotaan, gadget juga 

dimiliki oleh masyarakat pedesaan. 

Sekarang ini memang tiap-tiap dari masyarakat baik tua maupun muda dan dari 

berbagai golongan telah mampu mengoprasikan gadget dengan baik. Bahkan 

gadget memang cenderung di targetkan kepada anak-anak usia sekolah atau 

remaja. Mereka sekarang ini sudah sangat akrab sekali degan teknologi yang satu 

ini. Berbagai kemudahan dan kecangihan memang di tawarkan dengan mudah 

oleh piranti elktronik yang satu ini, sehingga masyarakat seolah-olah mau tidak 

mau menjadi ketergantugan dengan alat elektronik ini. 

Pada mulanya gadget memang lebih difokuskan kepada sebuah alat komunikasi, 

namun semenjak kemauan jaman alat ini di percangih dengan berbagai fitur-fitur 

yang ada didalam nya sehingga memungkinkan penggunanya untuk melakukan 
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berbagai kegiatan dengan satu gadget ini, mulia dari bertelepon, berkirim pesan, 

email, foto selfie atau memfoto sebuah objek, jam, dan masih banyak yang 

lainnya. 

Terlepas dari itu semua, gadget juga memiliki dampak positif dan negatif bagi 

siapa saja penikmatnya. Terlebih lagi bagi anak-anak yang sudah mulai 

menggunakan gadget dalam setiap aktifitasnya, dampak negative dan positif juga 

pasti akan terjadi. Orang tua harusnya mampu memantau anak-anaknya dalam 

menggunakan gadget dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif. 

E. Bentuk penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini 

Gadget dapat digunakan oleh siapa saja dan untuk apa saja tergantung dari 

kebutuhan pemilik gadget tersebut.  Pemakaian gadget pada sekarang ini sudah 

digunakan mulai dari anak usia dini hingga orang dewasa.  

Syahra (2006) menyatakan bahwa semakin berkembangnya zaman tidak bisa 

dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung 

semakin pesat dan penggunaannya telah menjangkau ke berbagai lapisan 

kehidupan masyarakat dari segala bidang, usia dan tingkat pendidikan.   

Penggunaan oleh orang dewasa, biasa digunakan untuk alat komunikasi, mencari 

informasi atau browsing, youtube, bermain game, ataupun lainnya.  Sedangkan 

pemakaian pada anak usia dini biasanya terbatas dan penggunaannya hanya 

sebagai, media pembelajaran, bermain game, dan menonton animasi.  

Pemakaiannya pun dapat memiliki waktu yang beragam dan berbeda durasi serta 

intensitas pemakaiannya pada orang dewasa dan anak – anak.   



15 
 

 Penggunaan gadget sendiri pada orang dewasa biasa memakai 1 – 4 jam dalam 

sekali penggunaan serta dapat menggunakan hingga berkali – kali dalam sehari.  

Hal ini berbeda pada anak usia dini, karena memiliki batas waktu tertentu dan 

dalam durasi pemakaiannya serta intensitas pemakaian gadget yang berbeda 

dengan orang dewasa. Bentuk penggunaan yang dapat menimbulkan dampak 

negatif  misalnya kecanduan  gadget akan cepat dirasakan karena penggunaan 

yang secara terus-menerus. Pembatasan tersebut perlu dilakukan untuk 

menghindari permasalahan yang timbul dari pemakaian gadget pada anak usia 

dini yaitu berupa kecanduan yang sulit disembuhkan.   

Jadi penggunaan media teknologi seperti gadget perlu adanya pembatasan dan 

pengawasan oleh orang tua pada saat anak menggunakan gadget dimana saja, dan 

rata-rata bentuk penggunaan gadget pada anak usia dini hanya untuk bermain 

game,dan menonton youtube, berbeda dengan orang dewasa yang bentuk 

penggunaan gadgetnya untuk browsing, chatting, sosial media, dll. Penggunaan 

gadget pada anak usia dini kebanyakan dilakukan pada saat dirumah, misalkan 

pulang sekolah, pada saat makan, dan saat akan tidur.   

1. Aplikasi penggunaan gadget pada anak usia dini 

Penggunaan gadget pada anak usia dini biasanya dipakai untuk bermain game dari 

total keseluruhan pemakaian.  Sedangkan yang cukup banyak juga dikalangan 

anak usia dini adalah pemakaian gadget untuk menonton animasi atau serial 

kartun anak – anak.  Sedangkan hanya sedikit sekali yang menggunakannya untuk 

berkomunikasi dengan orang tua mereka atau untuk meilhat video pembelajaran. 
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 Sari dan Mitsalia (2016) melaporkan bahwa rata – rata anak menggunakan gadget 

untuk bermain game daripada menggunakan untuk hal lainnya. Hanya sedikit 

yang menggunakan untuk menonton kartun dengan menggunakan gadget.   

Nurrachmawati (2014) menambahkan bahwa PC tablet atau smartphone tidak  

hanya berisi  aplikasi tentang pembelajaran mengenal huruf atau gambar, tetapi 

terdapat aplikasi hiburan, seperti sosial media, video, gambar bahkan video game.  

Pada kenyataannya, anak-anak akan lebih sering menggunakan gadgetnya untuk 

bermain game daripada untuk belajar ataupun bemain di luar rumah dengan 

teman-teman seusianya.   

Penelitian lain yang dilakukan oleh Delima, Arianti dan Pramudyawardani (2015), 

diperoleh hampir semua orang tua (94%) menyatakan bahwa anak mereka biasa 

menggunakan perangkat teknologi untuk bermain game. Sebagian besar anak 

(63%) menghabiskan waktu maksimum 30 menit untuk sekali bermain game. 

Sementara 15% responden menyatakan bahwa anak bermain game selama 30 

sampai 60 menit dan sisanya dapat berinteraksi dengan sebuah game lebih dari 

satu jam.   

Berdasarkan uraian – uraian tersebut dapat terlihat jelas bahwa bentuk 

penggunaan gadget pada anak usia dini kebanyakan untuk bermain game 

ketimbang untuk hal – hal lainnya, untuk itu gadget, youtube seharusnya 

digunakan dengan sebaik mungkin agar anak dapat memaksimalkan teknologi 

yang sudah ada untuk digunakan sebagai sarana belajar yang cukup baik dan 

tergolong dalam media pembelajaran yang mengasyikan, dengan adanya metode 
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pembelajaran menggunakan gadget anak cenderung tidak merasa bosan dan di 

harapkan bisa melatih kreatifitasnya. Anak-anak lebih bersemangat untuk belajar 

karena aplikasi semacam ini dilengkapi animasi yang menarik, warnah yang 

cerah, dan lagu lagu yang ceria. Disisi lain penggunaan gadget yang secara terus 

menerus hingga kecanduan gadget memberikan pengaruh buruk untuk 

perkembangan psikologis anak usia dini. 

2. Intensitas pemakaian gadget pada anak usia dini 

Intensitas penggunaan gadget dapat dilihat dari seberapa seringnya anak 

menggunakan gadget dalam satu hari atau jika dilihat dari setiap minggunya 

berdasarkan dari berapa hari dalam seminggu seorang anak menggunakan gadget.  

Intensitas penggunaan gadget yang terlalu sering dalam sehari maupun seminggu 

pasti akan mengarah pada kehidupan anak yang cenderung hanya mempedulikan 

gadgetnya saja ketimbang dengan bermain di luar rumah.  

Menurut Ferliana (2016), “Anak usia di bawah 5 tahun, boleh-boleh saja diberi 

gadget. Tapi harus diperhatikan durasi pemakaiannya, misalnya, boleh bermain 

tapi hanya setengah jam dan hanya pada saat senggang, kenalkan gadget 

seminggu sekali, misalnya hari Sabtu atau Minggu. Lewat dari itu, ia harus tetap 

berinteraksi dengan orang lain”.         

Feliana (2016), “menambahkan anak usia dini yang menggunakan gadget minimal 

2 jam  tetapi berkelanjutan setiap hari mempengaruhi psikologis anak, misalnya, 

anak menjadi kecanduan bermain gadget daripada melakukan aktifitas yang 

seharusnya yaitu belajar”. 
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 Menurut Sari dan Mitsalia (2016), pemakaian gadget dikategorikan dengan 

intensitas tinggi jika menggunakan gadget dengan durasi lebih dari 120 menit 

/hari dan dalam sekali pemakaiannya berkisar > 75 menit.  Selain itu, dalam sehari 

bisa berkali – kali (lebih dari 3 kali pemakaian) pemakaian gadget dengan durasi 

30 – 75 menit  akan menimbulkan kecanduan dalam pemakaian gadget. 

Selanjutnya, penggunaan gadget dengan intensitas sedang jika menggunakan 

gadget dengan durasi lebih dari 40-60 menit /hari dan intensitas penggunaanan 

dalam sekali penggunaan 2 – 3 kali /hari setiap penggunaan.   

Kemudian, penggunaan gadget yang baik adalah dengan kategori rendah yaitu 

dengan durasi penggunaan < 30 menit /hari dan intensitas penggunaan maksimal 2 

kali pemakaian.   

Selain itu, Trinika dkk. (2015) menambahkan bahwa pemakaian gadget dengan 

intensitas yang tergolong tinggi pada anak usia dini adalah lebih dari 45 menit 

dalam sekali pemakaian per harinya dan lebih dari 3 kali pemakaian per harinya.  

Pemakian gadget yang baik pada anak usia dini adalah tidak lebih dari 30 menit 

dan hanya 1 – 2 kali pemakaian per harinya.   

Tabel 1. Durasi dan Intensitas Penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini 

Kategori Durasi Intensitas 

Tinggi 75-120 menit Lebih dari 3 kali per hari 

Sedang 40-60 menit 2-3 kali per hari 

Rendah 5-30 menit Max 1-2 kali per hari 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2016 
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Berdasarkan uraian – uraian tersebut terlihat jelas bahwa penggunaan gadget 

memang harus memiliki  batasan – batasan dan kriteria tertentu dalam pemakaian 

gadget untuk menghindari tingkat kecanduan anak dalam menggunakan gadget,  

Bentuk penggunaan gadget pada anak dapat diklasifikasikan pada tingkatan 

tinggi, sedang, dan rendah. Kategori rendah apabila penggunaan gadget hanya saat 

waktu senggang (saat pulang sekolah, selesai belajar) dan durasi pemakaiannya 

hanya setengah jam.  Kategori sedang adalah jika pemakaian gadget berkisar 

antara 40 – 60 menit dalam sekali pemakaian dan dengan pemakaian 2 – 3 kali per 

hari.  Namun apabila penggunaan gadget memiliki durasi waktu lebih dari 60 

menit per hari secara terus menerus atau lebih dari 120 menit sekali pemakaian, 

maka dapat dikategorikan tingkat penggunaan gadget yang tinggi. Untuk itu perlu 

adanya kedisiplinan dan batasan yang dilakukan orang tua  pada saat anak usia 

dini menggunakan gadget, karena pemakaian gadget yang berkelanjutan dan tidak 

memiliki batas waktu dapat menimbulkan dampak buruk  kecanduan gadget sejak 

dini.  

F. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget 

Gadget memiliki banyak manfaat apalagi digunakan dengan cara yang benar dan 

semestinya diperbolehkan orang tua mengenalkan gadget pada anak usia dini 

memang perlu tetapi harus diingat terdapat dampak positif dan dampak negatif 

pada gadget tersebut. 
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Menurut Handrianto (2013), mengatakan bahwa, gadget memiliki dampak positif 

dan juga negatif. Dampak tersebut antara lain adalah: 

Dampak positif penggunaan gadget 

1. Berkembangnya imajinasi, (melihat gambar kemudian menggambarnya 

sesuai imajinasinya yang melatih daya pikir tanpa dibatasi oleh kenyataan). 

2. Melatih kecerdasan, (dalam hal ini anak dapat terbiasa dengan tulisan, 

angka, gambar yang membantu melatih proses belajar). 

3. Meningkatkan rasa percaya diri. (saat anak memenangkan suatu permainan 

akan termotovasi untuk menyelesaikan permainan). 

4. Mengembangkan kemampuan dalam membaca, matematika, dan 

pemecahan masalah. (dalam hal ini anak akan timbul sifat dasar rasa ingin 

tahu akan suatu hal yang membuat anak akan muncul kesadaran kebutuhan 

belajar dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa). 

Kemudian beberapa dampak negatif dari gadget adalah: 

1. Penurunan konsentrasi saat belajar (pada saat belajar anak menjadi tidak 

fokus dan hanya teringat dengan gadget, misalnya anak teringat dengan 

permainan gadget seolah-olah dia seperti tokoh dalam game tersebut). 

2.  Malas menulis dan membaca, (hal ini diakibatkan dari penggunaan gadget 

misalnya pada saat anak membuka vidio di aplikasi Youtube anak cendeung 

melihat gambarnya saja tanpa harus menulis apa yang mereka cari). 

3.  Penurunan dalam kemampuan bersosialisasi, (misalnya anak kurang bermain 

dengan teman dilingkungan  sekitarnya, tidak memperdulikan keadaan 

disekelilingnya.) 
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4.  Kecanduan, (anak akan sulit dan akan ketergantungan dengan gadget karena 

sudah menajadi suatu hal yang menjadi kebutuhan untuknya). 

5. Dapat menimbulkan gangguan kesehatan, (jelas dapat menimbulkan 

ganggunan kesehatan karena paparan radisasi yang ada pada gadget, dan 

juga dapat merusak kesehatan mata anak). 

6.  Perkembangan kognitif anak usia dini terhambat, (kognitif atau pemikiran 

proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, 

memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai dan 

memikirkan lingkungannya akan terhambat). 

7. Menghambat kemampuan berbahasa, (anak yang terbiasa menggunakan 

gadget akan cendrung diam, sering menirukan bahasa yang didengar, 

menutup diri dan enggan berkomunikasi dengan teman atau lingkungannya). 

8.  Dapat mempengaruhi perilaku anak usia dini, (seperti contoh anak bermain 

game yang memiliki unsur kekerasan yang akan mempengaruhi pola 

perilaku dan karakter yang dapat menimbulkan tindak kekerasan terhadap 

teman). 

Berdasarkan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan 

gadget diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gadget merupakan alat 

komunikasi yang digunakan untuk memudahkan segala sesuatu dalam 

kehidupan sehari-hari, namun terdapat beberapa manfaat dan kerugian yang 

di timbulkan oleh gadget itu sendiri memang tergantung dari pemanfaatan 

gadget, apakah itu bertujuan untuk hal yang bermanfaat atau hal yang tidak 

berguna.  
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Untuk itu perlu adanya filterisasi dari dampak positif dan negatif dari 

gadget. Namun unuk anak-anak yang menggunakan gadget banyak 

ditemukan dampak negatifnya dari pada dampak positifnya, dan hal itu 

tergantung bagaimana orang tua mendidik dan mengawasi anak pada saat 

menggunakan gadget. 

G. Kerangka Pikir penelitian 

Anak usia dini pada hakikatnya merupakan individu yang memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, 

kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang 

sedang dilalui oleh anak tersebut.  Proses – proses tersebut mulai tergeser ke arah 

yang berbeda dari sebelumnya, seiringnya denga berkembangnya zaman yang 

menyediakan segala bentuk peralatan yang memudahkan anak dalam belajar dan 

bermain.   

Salah satu teknologi yang memudahkan anak untuk belajar sekaligus bermain 

adalah gadget. Gadget adalah bagian dari alat komunikasi yang pada saat ini 

menjadi bukti kemajuan dari berbagai kondisi, untuk itu dari orang dewasa sampai 

anak-anak sulit untuk menghindari tidak menggunakan gadget dan dari alat ini 

sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Gadget saat ini banyak 

digunakan dikalangan masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa, perkantoran, 

maupun anak-anak.  Perkembangan yang semakin maju tersebut menyebabkan 

terjadi beberapa pergesaran bentuk dan prilaku perkembangan anak yang sudah 

terlalu dimudahkan oleh teknologi.   



23 
 

Pemakaian gadget tersebut juga dapat menjadi candu yang akan sulit untuk 

ditanggulangi dan mengakibatkan pola prilaku yang menyimpang jika tidak dalam 

pengawasan yang tepat. 

Setelah dilakukan pengamatan dilapangan oleh peneliti, ditemukan bahwa banyak 

anak – anak usia dini yang berumur 3-5 tahun sudah mahir dan sering menggunakan 

gadget.  Bentuk penggunaan gadget bukan hanya sebagai media komunikasi antara 

orang tua dan anak, tapi lebih kepada penyedia media untuk anak – anak bermain 

game dan menonton animasi di youtube.  Sedangkan untuk penggunaan sebagai 

media belajar sangatlah jarang.  Waktu penggunaan gadget pada anak usia dini pun 

tidak hanya masuk dalam kategori rendah yaitu 15 – 30 menit, tetapi ada yang 

sampai 120 menit pemakaian.  Selain itu, dalam sehari anak – anak tersebut dapat 

memainkan gadget lebih dari sekali dan bahkan ada yang masuk kategori sering 

menggunakan gadget yaitu lebih dari 3 kali pemakaian seharinya.  Hal tersebut 

tentu akan menimbulkan dampak tertentu bagi anak yang menggunakannya. 

Dampak yang timbul dapat dari segi positif dan negatif tergantung dari jenis 

pemakaian gadget tersebut.  Dari segi positifnya adalah orang tua tidak kahwatir 

anak akan bermain diluar rumah, mudahnya pengawasan orang tua terhadap anak 

serta bila digunakan sebagai metode pembelajaran, maka anak akan lebih mudah 

menyerap proses belajarnya karena menggunakan video yang memang digemari 

oleh anak – anak usia dini.  Akan tetapi, dampak negatif dari penggunaan gadget 

akan lebih menimbulkan efek yang tidak baik untuk tumbuh kembangnya anak – 

anak tersebut.  Anak – anak tersebut lebih banyak menirukan adegan –adegan dari 

animasi yang mereka tonton, menjadi kurang berinteraksi dengan orang lain karena 
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lebih senang berinteraksi dengan anak – anak  yang sepaham dengan penggunaan 

gadget, serta menjadi kecanduan dalam bermain game dan tidak ingin mengerjakan 

hal – hal lainnya.   Hal – hal tersebut tentu perlu ditanggulangi oleh orang tua 

dengan memberikan pengawasan dan pengarahan agar  anak – anak mereka tidak 

menjadi kecanduan gadget serta enggan untuk berinterkasi sosial. 

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penggunaan gadget pada 

anak usia dini harus dalam jangka waktu terntu dan dengan pengawasan yang baik 

oleh orang tua.  Peran orang tua sangat penting sebagai figur untuk  menemani, 

mengawasi, dan mengarahkan pemakaian gadget agar bermanfaat bagi tumbuh 

kembangnya anak usia dini.  Pada akhirnya pemakaian gadget akan tidak 

mempengaruhi prilaku kehidupan anak usia dini ketika sudah dewasa dan bisa 

menjadi media yang infomatif dan komunikatif untuk belajar anak – anak. 
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H. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  

 

Bentuk Penggunaan Gadget 

Aplikasi : 

1. Game 

2. Youtube 

Intensitas Penggunaan : 

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah 

 

 

Dampak Penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini 

1. Memudahkan pengawasan 

orang tua terhadap anak 

2. Memudahkan anak untuk lebih 

aktif, kreatif dan mandiri 

dalam menyerap pembelajaran 

melalui gadget 

1. Kecanduan penggunaan gadget 

2. Sulit berinteraksi dengan anak - 

anak lain dilingkungannya. 

3. Menirukan hal – hal yang tidak 

baik dalam video yang ditonton 

 

Penggunaan Gadget pada Anak 

Usia Dini  

Dampak Positif Dampak Negatif 
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 III. METODE PENELITIAN 

A. Meotde Penelitian 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk dan dampak penggunaan 

gadget pada anak usia dini. Dengan metode pendekatan fenomenologi oleh Schutz 

adalah bagaimana memahami tindakan sosial (yang berorientasi pada perilaku orang 

atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang) melalaui penafsiran. 

Dengan kata lain, mendasarkan tindakan social pada pengalaman, makna dan 

kesadaran. Dimana, manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain, dan 

bertindak dalam kenyataan yang sama. Sehingga, ada penerimaan timbale balik, 

pemahaman atas dasar pengalaman bersama, dan tipikasi atas dunia bersam, jadi 

hasil penelitian ini bukanlah berupa sebuah angka-angka melainkan hasil dari 

pengukuran, akan tetapi berupa informasi. 

Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok 

orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian 

kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, 

dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-

tema umum, dan menafsirkan makna data. 

Berdasarkan asumsi dan pendapat diatas, peneliti menggunakan metode penelitian  

kualitatif karena lebih cocok untuk menggali informasi dan membahas permasalahan 

ataupun hal – hal yang berkaitan dengan penggunaan gadget pada anak usia dini. 

Dalam proses pengumpulan data dapat di gunakan berbagai sarana seperti 

wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. 

B. Lokasi Penelitian 

Menurut Lexi J. Moleong (2008) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi 

penelitian, ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan 

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada 

dilapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya 

dan tenaga juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. 

 

Penelitian mengenai dampak penggunaan gadged pada anak usia dini ini berlokasi di 

PAUD dan TK. Handayani Bandar lampung. Berdasarkan prariset yang dilakukan 

peneliti terlihat ada beberapa anak yang menggunakan gadget disekolah dan orang 

tua terkesan membiarkan anaknya menggunakan fasilitas tersebut. 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Fokus penelitian 

bertujuan agar data penelitian tidak meluas. Dengan adanya focus penelitian, maka 

ada pembatas yang menjadi obyek penelitian. Tanpa adanya focus penelitian ini, 

peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperlukan ketika terjun ke 

lapangan.  

Nawawi (2008) mengemukakan bahwa fokus penelitian adalah untuk menyusun 

indikator yang relevan untuk pengumpulan data (yakni membedakan indicator 

penting dengan yang tidak penting); dan untuk memproduksi data serta untuk 

menjawab pertanyaan riset itu sendiri.  

Selain itu, Moleong dalam Jiwandono (2013) dalam fokus penelitian perlu ada 

batasan – batasan tertentu untuk mendapatkan data yang relevan dan valid.  

Penentuan focus penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membatasi studi 

kualitatif, sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan 

mana pula yang tidak  

Adanya fokus penelitian akan menghadirkan data yang valid dan relevan serta tidak 

menimbulkan hasil data yang melimpah ruah tanpa ada hasil yang baik.  Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

1. Penggunaan gadget pada anak usia dini yang meliputi aplikasi penggunaan gadget 

(game, browsing, komunikasi, dan lainnya), Intensitas penggunaan gadget (tinggi, 

sedang, rendah). 
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2. Dampak penggunaan gadget pada anak usia dini. 

a.    Dampak positif yaitu melatih imajinasi, melatih kepekaan, kecerdasan anak. 

b.  Dampak negatif yaitu menurunkan konsentrasi belajar, penurunan dalam 

bersosialisasi, menghambat kemampuan berbahasa, kecanduan. 

 

D. Penentuan Informan 

Moleong, (1989), Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim 

penelitian walaupun hanya bersifat informal.  

Menurut Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyino (2008) dengan mengutip pendapat 

dari Spreadley mengemukakan bahwa informan sebaiknya memenuhi criteria sebagai 

berikut: 

1. Subyek yang menguasai atau memahami medan aktifitas yang menjadi sasaran 

penelitian. Dalam hal ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan 

informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. Subyek tergolong masih berkecimpung pada lingkungan dan kegiatan yang 

menjadi sasaran penelitian. 

3. Subyek mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 
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4. Subyek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah dan dikemas terlebih 

dahulu. 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini purposive sampling dimana 

pemilihan informan dipilih dengan sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan dan ditentukan berdasarkan dengan tujuan penelitian.  Kriteria dari 

informan adalah yang mengetahui betul tentan penggunaan gadget pada anak usia 

dini di PAUD dan TK Handayani. Adapun kriteria informan yang sesuai dengan 

penjelasan dan ketetapan serta ketentuan tujuan penelitian adalah : 

1. Orang tua yang anaknya menggunakan gadget dalam kategori rendah, dan 

tinggi. 

2. Guru kelas dimana tempat anak PAUD dan TK menggunkan gadget. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam 

Menurut Cholid Narbuko (2003) metode wawancara mendalam adalah proses Tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan yang diberikan oleh informan yang diwawancarai.  

Peneliti telah melakukan wawancara mendalam dan wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui tentang penggunaan gadget (aplikasi penggunaan gadget, intensitas 
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penggunaan gadget, durasi penggunaan padget), dampak penggunaan gadget 

(dampak positif dan negatif)  yang terdapat pada anak usia dini PAUD dan TK. 

Handayani.  Wawancara mendalam dilakukan dengan tanya jawab menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk mendukung 

didapatkannya data yang valid dan relevan untuk menunjang hasil penelitian yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan 

pertanyaan, serta suasana tetap terjaga agar kesan dialogis informan nampak. 

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan pada 

peneliti ini yaitu orang tua anak usia dini dan guru sekolah di PAUD dan TK. 

Handayani.   

Tabel 2. Data Informan Orang Tua Anak Yang Diteliti 

No. Nama Ibu Nama Ayah Nama Anak Usia 

Anak 

Ket. 

1 Fani Ferina Hariyanto Muhammad 

Farhan 

5 tahun Anak 

Ke-2 

2 Nita Muliana Sari Hendro jatmiko Farid Juhlan 

Rahmani 

5 tahun Anak 

ke-3 

3 Santi Nurhasanah Muhtadin Muhammad Iqba 5 tahun Anak 

ke-2 

4 Ririn Mutia 

Oktiana 

Lukmansyah Nayara Andyan 

Putri 

5 tahun Anak 

ke-2 

5 Mimin Puji 

Rahayu 

Ahmad Sri 

Rohani 

Devan Pramudya 5 tahun Anak 

ke-2 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2016 
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Tabel 3. Data informan guru PAUD dan TK.Handayani 

No. Nama Guru Jabatan Lama Mengajar 

1 Melisari, S.Pd.AUD Wakil Kepala Sekolah 15 tahun 

2 Elidia, A.md Guru Kelas 8 tahun 

 Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2016 

 

2. Studi Observasi 

Menurut (Cholid Narbuko, 2003: 70) Observasi adalah (pengamatan) alat pengumpul 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang diselidiki.  Data observasi merupakan penggalian atau pengamatan 

langsung terhadap anak – anak usia dini di PAUD dan TK. Handayani  yang 

menggunakan Gadget, yang tidak didapatkan saat proses wawancara atau 

dokementasi.  Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati apa 

saja yang dibuka oleh anak – anak usia dini di PAUD dan TK. Handayani yang 

menggunakan gadget.  Selain itu, mengamati hal – hal yang sering dilakukan oleh 

anak – anak usia dini di PAUD dan TK. Handayani  saat menggunakan gadget serta 

pola tingkah lakunya.   Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya interaksi 

balik dari anak – anak yang bermain gadget karena terlalu fokus dengan gadgetnya.  

Pada akhirnya peneliti hanya dapat mengamati langsung dan melihat hal – hal yang 

dilakukan anak – anak tersebut serta melihat proses belajarnya di sekolah. 

3. Studi Pustaka 

Teknik ini dilakukan dengan mencari referensi atau literatur – literatur yang berasal 

dari jurnal, keterangan, laporan maupun buku – buku penunjang penelitian.  Peneliti 
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disini mencari informasi atau referensi – referensi tersebut berasalkan dari buku – 

buku bacaan, jurnal dan skripsi serta keterangan – keterangan tentang penelitian – 

penelitian sebelumnya yang dapat menunjang untuk informasi peneliti.  

 

4. Studi Dokumentasi 

Menurut Suharsimi, Arikunto (2002: 206) metode dokumentasi adalah mencari data 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.  Sedangkan  Hadari, Nawawi (2005: 133) menyatakan 

bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan.   

Menurut Moleong (Herdiansayah, 2010: 145-146) dokumen resmi dapat dibagi 

kedalam dua bagain. Pertama dokumen internal, yaitu dapat berupa catatan, seperti 

memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, system yang diberlakukan, 

hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Kedua, dokumentasi 

eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu 

lembaga sosial, seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain 

sebagainya.   

 



34 
 

Dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan untuk memberikan informasi / data 

terkait dengan penggunaan gadget pada anak usia dini dan dampak yang ditimbulkan 

dari pengguna gadget.  Bentuk dari dokumentasi berupa visual / foto yang 

berhubungan dengan penggunaan gadget pada anak – anak usia dini di PAUD dan 

TK. Handayani. 

F. Teknik Analisis Data 

Analis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992: 16-19) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualiatif kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini meliputi tiga 

komponen analisis yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemustan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari data- 

data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang 

panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang 

lebih luas.   
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Peniliti mengumpulkan data – data yang telah dilakukan saat proses wawancara 

mendalam (indepth interviewer) dari informan – informan pada penelitian yang 

kemudian ditulis langsung pada saat wawancara.  Data – data mentah tersebut 

kemudian direduksi agar peneliti dapat memilah data yang relevan dan valid sesuai 

dengan fokus dan tujuan dari penelitian. 

2. Penyajian Data (Display) 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi atau narasi dalam bentuk teks naratif 

yang dibantu dengan tabel maupun baga yang bertujuan mempertajam pemahaman 

peneliti terhadap informasi yang di peroleh tersusun dan memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan menganalisi.  Penyajian data lebih baik merupakan 

suatu cara yang utama bagian alisis kualitatif yang valid.  Pada penelitian ini, 

penyajian data dari hasil reduksi dilakukan dengan narasi yang dibantu melalui tabel- 

tabel dan bagan – bagan. 

3.  Verifikasi Data  

Kegiatan ini merupakan suatu pengecekan kembali pada data – data yang telah tersaji 

dan ada sejak pertama memasuki lapangan serta selama proses pengumpulan data. 

Peneliti melakukan suatu analisis penarikan hubungan, pola, persamaan yang 

selanjutnya dituangkan  dalam bentuk kesimpulang yang terbukti kebenarannya dan 

kegunaannya.   
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Kemudian hasil tersebut diuji dengan beberapa asumsi – asumsi yang selanjutnya 

akan dikembangkan.  Pada tahapan ini semua kategori atau data yang telah 

didapatkan melalui proses analisis,ditinjau kembali berdasarkan landasan – landasan 

teori yang terdapat pada bab II, sehingga didapatkan kecocokan antara landasan 

teoritis dengan hasil yang dicapai. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan-kesimpulan senantiasa 

diuji kebenarannya, kekompakanya, dan kecocokan, yang merupakan validitasnya 

sehingga akan memperoleh kesimpualan yang jelas kebenaranya.  Pada proses ini, 

peneliti melakukan penulisan data – data hasil penelitian berdasarkan wawancara 

mendalam dengan informan – informan serta pengamtan mendalam melalui 

observasi kepada anak – anak usia dini di PAUD dan TK. Handayani.  Data – data 

tersebut dianalisis lebih lanjut sehingga mendapatkan gambaran mengenai hal – hal 

yang berkaitan dengan penggunaan gadget pada anak usia dini.  Tahap selanjutnya 

adalah melakukan interpretasi data secara keseluruhan yang didalamnya mencakup 

keseluruhan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat PAUD dan TK.Handayani 

PAUD dan TK.Handayani terletak di wilayah Kota Bandar Lampung, Kecamatan 

Tanjung Karang Barat, yang berdiri pada tahun 1985 dengan luas tanah 600M
2
. 

Letak sekolah terletak 150 meter dari jalan raya. PAUD dan TK.Handayani 

didirikan oleh ibu-ibu dharma wanita pendidikan dan kebudayaan provinsi 

lampung. adapun maksud didirikannya PAUD dan TK.Hanadayani ini adalah 

untuk membantu dan mengenalkan masyarakat tentang pendidikan anak usia dini. 

  

Visi  

1. Terampil dalam berkreasi, cerdas dalam bertindak berdasarkan iman dan 

takwa.  

2. Menumbuh kembangkan anak usia dini agar menjadi siswa yang CERMAT 

yaitu Cerdas, kreatif, beriman, mandiri dan Hemat, siap memasuki pendidikan 

dasar. 

Misi  

1.  Membantu pemerintah dalam mengenal pendidikan prasekolah sebagai 

jembatan menuju pendidikan selanjutnya. 

2. Mengembangkan daya kreatif ,kecerdasan dan kompetensi      

            dasar melalui kegiatan  pembelajaran. 
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3. Memberi pembinaan kepada anak untuk melayani kebutuhan dan 

mengatasi permasalahannya sendiri. 

4. Memberikan pendidikan budi pekerti yang dilandasi oleh nilai-nilai agama 

dan budaya. 

5. Membiasakan anak untuk hidup hemat. 

6. Membiasakan anak untuk  bersikap santun dalam segala kegiatan. 

7. Menyiapkan anak untuk siap memasuki pendidikakan dasar. 

 

Tujuan 

1. Mempersiapkan anak usia dini untuk memasuki pendidikan dasar dengan 

belajar sambil bermain. 

2. Terwujudnya suasana TK yang kondusif dan administrasi yang transparan 

dan tertib. 

3. Mengasuh dan membina peserta didik dengan penuh kasih sayang dan  

kesabaran. 

4. Mengembangkan minat anak agar cerdas, kreatif, terampil, mandiri dan 

beriman. 

Berdasarkan undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional Bab I pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa : pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak dapat 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
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Selanjutnya pada pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, sedangkan pada pasal 28 C ayat 2dinyatakan bahwa 

setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikann dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kwalitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia. 

B. Keadaan Guru dan Murid 

PAUD dan TK.Handayani mempunyai tenaga pengajar sebanyak 9 Orang, 3 

orang guru merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang Guru merupakan 

guru honorer.  Rincian Guru – guru yang mengajar di PAUD dan TK Handayani 

dapat dilihat pada Tabel 1.  Keadaan murid PAUD dan TK.Handayani walaupun 

mengalami pasang surut namun masih dapat dikatakan stabil.Untuk tahun ajaran 

2015-2016 jumlah murid yaitu sebanyak 96 orang, sedangkan untuk tahun ajaran 

2016-2017 jumlah murid yaitu 79 orang.  PUAD dan TK.Handayani pada saat ini 

memiliki 5 rombongan belajar yang terdidri 1 kelompok rombongan belajar untuk 

kelompok A yaitu untuk anak usia 4-5 tahun, sedangkan 4 rombongan belajar 

untuk kelompok B yaitu untuk anak usia 5-6 tahun.  Rincian jumlah rombongan 

belajar dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Rincian data Guru PAUD dan TK.Handayani 

No Nama Pangkat/Golongan Jenis Kelamin L/P 

1 Sri Astuti Tabaharti, S.Pd.AUD Kepala Sekolah P 

2 Hj. Sakdiah, S.Pd.AUD Guru (PNS) P 

3 Meli Sari, S.Pd.AUD Guru (PNS) P 

4 Inggit Noviana, S.Pd Guru Honorer P 

5 Rofiqoh, S.Pd Guru Honorer P 

6 Elidia, A.md Guru Honorer P 

7 Siti Musrofah, S.Pd Guru Honorer P 

8 Winarti, S.Pd Guru Honorer P 

9 Yanti Warni, S.Pd Guru Honorer P 

Sumber : Kepala sekolah PAUD dan TK.Handayani (2016) 

 

 

Tabel 5. Rincian jumlah rombongan belajar tahun 2016-2017 

 

Jenis Kelamin Kelompok A Kelompok B 

Laki-laki 20 25 

Perempuan 15 19 

Jumlah 35 44 

  Sumber : data siswa/i PAUD dan Tk.Handayani TP.2016-2017 

C. Sarana dan Prasarana Sekolah.  

Untuk tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, maka hal  yang sangat 

penting yakni masalah sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas  merupakan salah 

satu  faktor  yang  sangat penting,Sarana dan prasarana merupakan faktor 

pendukung efektifitas kegitan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan data yang 

diperoleh, PAUD dan TK.Handayani memiliki sarana dan Prasarana yang cukup 

baik, semua fasilitas ini tidak lain untuk menunjang optimalisasi Kegiatan belajar 
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mengajar di PAUD dan TK.Handayani. Keadaan Sarana dan Prasarana tersebut 

dapat dilihat pada tabel 6  di bawah ini :  

 

Tabel 6. Data Ruang PAUD dan TK.Handayani 

 

NO JENIS RUANGAN JUMLAH 

1 Ruang Belajar 1 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 

3 Ruang Dewan Guru 1 

4 Ruang UKS 1 

5 Ruang Komputer 1 

6 Kamar Mandi dan Wc 2 

Sumber : Kepala sekolah PAUD dan TK.Handayani (2016) 
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D. Struktur Kepengurusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. 

Ketua Yayasan / Kelembagaan 

Rika Hery Suliyanto 

Kepala TK. Handayani 

Sri Astuti Tabaharti, S.Pd.AUD 

            Sekertaris 

   Inggit Noviyana, S.Pd 

Bendahara 

Elidia,S.Pd 

Anggota 

1. Melisari,S.Pd.AUD 

2. Hj. Sakdiah, S.Pd.AUD 

3. Inggit Noviyana, S.Pd 

4. Rofiqoh, S.Pd 

5. Elidia, S.Pd 

6. Siti Masrofah, S.Pd 

7. Winarti, S.Pd 

8. Yanti Warni, S.Pd 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai dampak 

penggunaan gadget pada anak usia dini di PAUD dan TK Handayani, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penggunaan gadget adalah bermain game dan menonton film animasi serta 

hanya sedikit untuk media pembelajaran dan intensitas serta durasi 

pemakaiannya beragam tergantung dari pengawasan dan kontrol orang tua. 

2. Dampak dari penggunaan gadget dapat bersifat positif maupun negatif sesuai 

dari pengawasan dan arahan orang tua sebagai contoh yang baik bagi anak – 

anak di usia dini. 

3. Dampak positif dari penggunaan gadget lebih cenderung banyak dirasakan 

oleh orang tua yaitu lebih mudah untuk memantau dan mengatur pergaulan 

anak, sedangkan bagi anak di usia dini penggunaan gadget hanya untuk 

hiburan mereka semata dan memacu kegiatan belajar anak di usia dini. 

4. Dampak negatif dari penggunaan gadget adalah anak cenderung untuk 

individualis, susah bergaul dan apabila sudah kecanduan akan sangat sulit 

untuk dikontrol dari pemakaian gadget yang pada akhirnya otak anak – anak 

sulit berkembang karena terlalu sering bermain game. 
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5. Tingginya intensitas dan durasi penggunaan gadget serta aplikasi yang dibuka 

kebanyakan game membuat anak – anak usia dini sebaiknya dibatasi dalam 

pemakaian gadget karena tidak sesuai atau layak pada usianya jika terlalu 

banyak bermain game tanpa berinteraksi dengan orang lain atau teman 

sebayanya. 

B.  SARAN  

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

penulis memberikan masukan berupa saran, sebagai berikut: 

1. Orang tua harus lebih berhati – hati dalam mengawasi dan memonitoring 

kegiatan anaknya dalam penggunaan gadget untuk meminimalisir sisi negatif 

dari penggunaan gadget. 

2. Penggunaan gadget sebaiknya tidak diberikan pada anak dibawah usia 6 

tahun, karena saat usia tersebut anak lebih baik diarahkan kedalam kegiatan 

yang memiliki aktivitas dilingkungan agar mudah untuk bersosialisasi. 

3. Guru harus berperan aktif dalam memberitahukan orang tua terhadap 

perkembangan anak agar bisa saling menjaga anak untuk tidak mengarah dari 

sisi negatif penggunaan gadget. 



80 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku : 

 

B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Edisi ke-5, (Jakarta:Erlangga, 1993). 

Cholid Narbuko. Dkk. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 

Creswell, Jhon W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan 

Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Delima, R., N.K. Arianti., dan B. Pramudyawardani. (2015). Identifikasi 

Kebutuhan Pengguna Untuk Aplikasi Permainan Edukasi Bagi Anak Usia 

4 sampai 6 Tahun. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 1 (1) : 

4 – 8. 

Fadilah, Ahmad. 2011. “Pengaruh Penggunaan Alat Komunikasi Handphone (Hp) 

Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Smp Negeri66 Jakarta Selatan. Skripsi. 

Program studi Ilmu Tarbiyah. FKIP. Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah. Jakarta. 

Hadari Nawawi, Martin Hadari. (1995). Instrumen penelitian bidang sosial. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 

Herdiansyah, Haris. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. 

Jakarta: Salemba Humanika. 

Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. Ekonomi Publik. Edisi Ketiga, Yogyakarta: 

BPFE Yogyakarta 

Maulida, Hidayahti. 2013. Menelisik Pengaruh Penggunaan Aplikasi Gadget 

Terhadap Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini. Jurnal Ilmiah 

Teknologi Pendidikan 2013. FKIP Universitas Negeri Semarang. 

Semarang. 

Noegroho, Agoeng. (2010). Teknologi Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 



81 
 

Nurrachmawati, 2014. Pengaruh sistem operasi mobile android pada anak usia 

dini. jurnal pengaruh system operasi mobile android pada anak usia dini. 

Jurnal Pengaruh Sistem Operasi Mobile Android Pada Anak Usia Dini. 

Universitas Hasanuddin. Makasar. 

 

Moleong, Lexy J. (1989). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

 ______________ . (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Sari, P dan Mitsalia A. A. 2016. Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Personal 

Sosial Anak Usia Pra Sekolah di Tkit Al Mukmin. Jurnal Profesi 13 (2) : 

73 – 77. 

Syahra, R. (2006). Informatika Sosial Peluang dan Tantangan. LIPI. Bandung. 

Trinika, Y., A. Nurfianti., dan A. Irsan. 2015. Pengaruh Penggunaan Gadget 

Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Usia Prasekolah (3- 6 Tahun) 

di Tk Swasta Kristen Immanuel Tahun Ajaran 2014-2015. Universitas 

Tanjungpura. Pontianak. 

 

Internet : 

 

Aisyah.(2015). Kasus Penggunna Gadget Pada Anak Usia Dini. Di Unduh Pada 

16 Oktober 2015 Dari http://aisyahsiti02.blogspot.co.id/2015/02/kasus-

pengguna-gadget-pada-anak-usia.html. 

Ameliola, Nugraha. (2013). Perkembangan Media Informasi dan Teknologi 

Terhadap Anak dalam Era Globalisasi. Diakses dari http://icssis.files 

.wordpress.com/ 2013/09/2013-0229 pada tanggal 10 Desember 2016. 

Augusta. (2012). Pengertian Anak Usia Dini. Di unduh pada 1 juni 2016 dari 

http://infoini.com/pengertian-anak-usia-dini 

Beritajakarta.com (Admin). (2015). Siswa Kelas 3 SD Diduga Sodomi 5 Bocah Di 

Jakut. DI Unduh Pada 5 Oktober 2015 Dari http://www.beritajakarta.com 

/read/2714/Siswa_ Kelas_3_SD_Diduga_Sodomi_5_Bocah_di_Jakut. 

Cahyamaulidiyah, Eka. (2014). Anak Usia Dini 6. Di unduh 8 September 2016 

dari http://ekacahyamaulidiyah.blogspot.co.id/2014/02/anak-usia-

dini_6.html 

Ferliana, Jovita Maria. (2016). Anak dan Gadget Yang Penting Aturan Main. Di 

unduh Pada 10 januari 2016  dari http://nakita.grid.id/balita/anak-dan-

gadget-yang-penting-aturan-main?page=2 



82 
 

Hadiwidjodjo. (2014). Dampak Positif Penggunaan Gadget Bagi Anak, Di unduh 

pada 21 April 2106 dari  http://www.satuharapan.com/life/8-dampak-positif-

penggunaan-gadget-bagi-anak 

Irianto. (2015).Pencabula Anak SD di pringsewu. Di unduh pada 19 April 2016 

dari  http://www.saibumi.com/artikel-62176-bd-pencabul-anak-sd-di-

pringsewu-tidak-ditahan.html 

Infogadget.com, (Admin). (2016). Gadget itu apa sih. Di unduh pada 27 desember 

2016 dari http://nginfogadget.blogspot.com/2012/10/gadget-itu-apa-

sih.html 

Noegroho, Agoeng. (2010). Gadget Pengguna Dan Dampak Pada Anak. Di Unduh 

Pada 18 Oktober 2015 Dari http://jurnalilmiahtp.blogspot.co.id/2013/11/ 

gadget-penggunaan-dan-dampak-pada-anak.html. 

Nonagadget.com (Admin). (2016). Perkembangan gadget. Di unduh pada 

12 januari 2016 dari http://www.nonagadget.com/2015/08/ 

perkembangan - gadget.html?m=0. 

Romo. (2013). Pengaruh Gadget. Di Unduh Pada 12 September 2016 dari  

http://mynewblogaddreshw.blogspot.co.id/2016/01/artikel-tentang-

pengaruh-gadget.html 

Widiawati dan Sugiman. 2014. Pengaruh penggunaan gadget terhadap daya 

kembang anak. Diakses darihttp://stmikglobal.ac.id/wpcontent/uploads 

/2014/05/ ARTIKELIIS.pdf pada tanggal 10 Desember 2016. 

_________________. Peran Dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Emosional Anak. Di Unduh Pada 22 Oktober 2015. 

Winoto, Heru. (2014). Contoh riset teknologi di unduh pada 19 april 2016 dari  

http://komunikasi.us/index.php/course/1789-contohriset-teknologi-dan-

komunikasi 

 

http://www.saibumi.com/artikel-62176-bd-pencabul-anak-sd-di-pringsewu-tidak-ditahan.html
http://www.saibumi.com/artikel-62176-bd-pencabul-anak-sd-di-pringsewu-tidak-ditahan.html

