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ABSTRAK 

 

The purpose of this research is to know the role of parents in dealing with 

the development of child addiction of slal negative gadgets in the village rile up 

the years of Gantiwarno lesson 2020/2021. The study id based on people’s role 

aspects the old, the social development aspect of children, the addiction aspect of 

gadgets. 

The study involves qualitative methods. The subject of this study is 

parents of 7-12 children. The study was conducted in a village in the Tegal 

clipping of Gantiwarno Klaten district RT.02/RW.02. data collection using 

interviews, observations, and documentation tested by team of experts, whereas 

the data analysis USES Miles and Hubermans models include data reduction, data 

presentation, data withdrawal and conclusions. 

Research suggests that the role og the parent is deep overcoming the social 

development of children because of gadgets addiction in rural areas approaching 

RT.02/RW.02 viewed from : (1) aspects of human role the overall age sets the 

limits on the children’s gadgers, provides both motivation and guidance. (2) 

aspects of social development overall the development of the child is disrupted, 

the child is less interact with children their age and seldom leave the house, high 

emotional levels. (3) the whole aspect of gadget addiction the duration of the 

gadget use the child USES everages 3 hours in a day in varying degrees. 

 

 

Keyword : parenthood, the social development of child, addiction gadgets 
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ABSTRAK 

 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui peran orang tua dalam 

mengatasi perkembangan sosial negative anak akibat kecanduan gadget di Dusun 

Tegal Menggah Katekan Gantiwarno Klaten Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Penelitian ini berdasarkan pada aspek peran orang tua, aspek perkembangan sosial 

anak, aspek kecanduan gadget. 

Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  diskriptif.  Subjek  dalam  

penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 7-12 tahun. Penelitian ini 

dilakukan di Dusun Tegal Menggah Katekan Gantiwarno Kabupaten Klaten 

RT.02/RW.02. Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  

dokumentasi yang sudah diuji oleh tim ahli, sedangkan analisis data menggunakan 

model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan 

data dan kesimpulan. 

 Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran orang tua dalam mengatasi 

perkembangan sosial anak akibat kecanduan gadget di dusun Tegal Menggah 

Katekan RT.02/RW.02 dilihat  dari:  (1)  aspek  peran orang tua secara 

keseluruhan memberikan batasan anak untuk bermain gadget, memberikan 

motivasi dan bimbingan, (2) aspek perkembangan sosial secara keseluruhan 

perkembangan anak menjadi terganggu, anak kurang berinteraksi dengan anak 

seusia mereka dan jarang untuk keluar rumah, tingkat emosional tinggi (3) aspek 

kecanduan gadget secara keseluruhan durasi penggunaan gadget yang digunakan 

anak rata-rata 3 jam dalam sehari dalam bentuk bentuk yang bervariasi. 

 

 

Kata kunci : Peran orang tua, perkembangan sosial anak, kecanduan gadget 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini sangat pesat dan 

memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Teknologi 

diciptakan untuk mempermudah urusan manusia dan untuk memberikan manfaat 

positif bagi kehidupan manusia. Berbagai macam jenis teknologi dapat dengan 

mudah kita jumpai dizaman modern ini. Salah satu contoh Teknologi yang sangat 

populer saat ini adalah gadget, gadget  merupakan  media seseorang untuk 

melakukan sebuah interaksi sosial dengan mudah, khususnya untuk  melakukan  

kontak  sosial  maupun  berkomunikasi  satu  dengan  lainnya, hanya dengan 

menggunakan gadget seseorang dapat berinteraksi satu dengan yang lain.   

Gadget memiliki banyak kemudahan dan manfaat di dalamnya, 

diantaranya kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dan hiburan sudah 

tersaji dalam bentuk online ataupun offline. Saat ini tidak hanya orang dewasa 

yang mengenal teknologi dan komunikasi yang canggih ini, akan tetapi anak-anak 

juga sudah mengenal gadget. Namun penggunaan gadget sekarang ini sering kali 

disalahgunakan oleh berbagai pihak, seperti yang orang tua secara instan 

memberikan fasilitas gadget yang digunakan sebagai media dalam mendidik 

anaknya yang masih sekolah untuk menjadi salah satu jalan pintas orang tua 

dalam pendamping sebagai pengasuh bagi anaknya terutama dimasa pandemi 

seperti ini orang tua memberikan gadget kepada anaknya dengan alasan untuk 

belajar daring. 
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Zaman sekarang dalam sebuah gadget tidak hanya bisa digunakan untuk 

sms atau telepon saja melainkan terdapat banyak fitur-fitur menarik bagi para 

penggunanya, seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, dan aplikasi media 

sosial lainnya yang dapat mempermudah hubungan seseorang. Tidak hanya sosial 

media akan tetapi juga banyak aplikasi seperti Shopee, Lazada, dll, yang juga 

dapat mempermudah untuk berbelanja secara online. Aplikasi yang lebih menarik 

bagi anak-anak sekolah pengguna gadget akhir-akhir ini adalah Game Online, 

media sosial seperti Youtube, Tiktok, Instagram dll. Fitur yang sangat menarik 

dari aplikasi ini sangat menyedot perhatian anak-anak sekolah sehingga mereka 

sering bermain gadget sehingga lupa waktu untuk belajar, bahkan untuk sekedar 

makan dan mandi.  

Sudah banyak kalangan yang menggunakan gadget baik laki-laki atau 

perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin sebagian besar sudah menjadi 

pengguna. Sekarang ini pengguna gadget tidak hanya berasal dari kalangan 

pekerja, termasuk anak dan balita sudah memanfaatkan gadget dalam aktivitas 

yang mereka lakukan setiap hari, seperti digunakan untuk menonton aplikasi 

Youtube, game, atau mengakses sosial media, google ataupun aplikasi lainnya. 

Pebriana (2017:5) bahwa pengaruh gadget memberikan dampak negatif 

terhadap interaksi sosial anak. Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh anak 

yaitu dapat mempengaruhi pergaulan sosial anak terhadap lingkungan 

terdekatnya. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Fahriantini 2016:50) bahwa pemberian gadget oleh orangtua kepada anak 

mempunyai beberapa alasan yakni, mempermudah anak dalam mengakses 

informasi seputar pembelajaran, kemudian mendidik anak dengan mengikuti 
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zaman juga menjadi alasan bagi orangtua masa kini. Dampak negatif atau dampak 

positif ini bergantung dengan bagaimana cara orang tua atau anak menyikapi 

penggunaan gadget sendiri. 

Sebenarnya gadget tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi anak, 

karena juga ada dampak positif, diantaranya dalam pola pikir anak yaitu mampu 

membantu anak dalam mengatur kecepatan bermainnya, mengolah strategi dalam 

permainan, dan membantu meningkatkan kemampuan otak kanan anak selama 

dalam pengawasan orang tua. Gadget untuk saat ini bisa membantu anak-anak 

dalam belajar contohnya bagi anak-anak yang mengikuti kelas daring di beberapa 

aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom dan Ruang Guru.  

Akan tetapi dibalik kelebihan tersebut lebih dominan pada dampak negatif 

yang dapat mempengaruhi  pergaulan  sosial  anak  terhadap  lingkungan 

terdekatnya dan perkembangan anak. Salah satunya adalah radiasi dalam gadget 

yang dapat merusak jaringan syaraf dan otak anak, bila anak sering menggunakan 

gadget juga akan berdampak kepada perkembangan sosial anak seperti jarang 

bermain dengan teman-temannya di lingkungan sekitar. Penggunaan gadget 

secara berkelanjutan dan 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. Pada umumnya mereka 

sangat menikmati keasikan dalam menggunakan gadget dalam kegiatan mereka 

sehari-hari baik itu di rumah, lingkungan sekolah dan juga lingkungan bermain 
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anak, sehingga sebagian anak cenderung merasa asik menikmati sajian game dari 

sebuah gadget yang dimiliki dibandingkan bermain dengan teman sebayanya di 

lingkungan rumah. 

Perkembangan sosial pada anak yaitu perkembangan tingkah laku anak 

dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku didalam masyarakat 

dimanapun anak berada. (Pebriana 2017:5) Perkembangan perilaku sosial anak 

ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya 

keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan tidak 

puas bila tidak bersama teman-temannya. 

Apabila seorang anak mengalami gangguan pada perkembangan sosialnya, 

dikhawatirkan anak akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian dirinya, 

terutama dengan tuntutan-tuntutan kelompok, kemandirian anak dalam berfikir 

dan berperilaku, serta yang terpenting adalah gangguan dalam pembentukan 

konsep diri dari seorang anak.  

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

dilakukan. Jangan sampai orang tua mengandalkan gadget untuk menemani anak, 

dan orang tua membiarkan anak lebih mementingkan gadget supaya tidak 

merepotkan orang tua. Dengan cara mengontrol setiap konten yang ada di gadget 

anak-anaknya. Orang tua harus bisa mengajak diskusi dalam arti adanya tanya 

jawab mengenai isi dari semua gadget yang dimiliki anak-anaknya. Ini artinya 

waktu bermain adalah waktu yang bermanfaat.  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua terhadap 

anak-anak harus selalu dilakukan jangan sampai orang tua mengandalkan gadget 

untuk menemani anak, dan orang tua membiarkan anak lebih mementingkan 
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gadget supaya tidak merepotkan orang tua dan agar anak tidak kecanduan bermain 

gadget.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian terkait peran orang tua dalam mengatasi perkembangan 

sosial negative anak akibat kecanduan gadget di dusun tegal menggah gantiwarno 

kabupaten klaten. Hal tersebut perlu dilakukan karena mengingat berdasarkan 

prasurvei dilokasi tersebut terlihat banyak anak-anak menggunakan gadget dan 

orang tua terkesan membiarkan anak-anaknya menggunakan gadget tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Pembahasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti oleh penulis ialah “Bagaimana peran orang tua dalam 

mengatasi perkembangan sosial negative anak akibat kecanduan gadget di dusun 

tegal menggah gantiwarno klaten tahun pelajaran 2020/2021?” 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian  relevan  berisi  tentang  uraian  mengenai  hasil  penelitian 

terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan 

menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah 

diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.  

Penelitian dilakukan Pebriana  (2017)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  

Analisis  Penggunaan Gadget  terhadap  Kemampuan  Interaksi  Sosial  pada  

Anak  Usia  Dini menyimpulkan  bahwa pengaruh  Gadget terhadap  interaksi 

sosial pada  anak usia  dini  ternyata  memberikan  dampak  negatif.  Seringnya  

anak  usia  dini berinteraksi dengan Gadget dan  juga dunia  maya  mempengaruhi 
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daya pikir anak terhadap sesuatu diluar hal tersebut. Gadget juga ternyata secara 

efektif dapat mempengaruhi pergaulan sosial anak terhadap lingkungan 

terdekatnya. Selain  itu,  ia  juga  akan  merasa  asing  dengan  lingkungan  sekitar  

karena kurangnya  interaksi  sosial  selain  itu  anak  juga  kurang  peka  dan  

bahkan cenderung  tidak  peduli  terhadap  lingkunganya.   

Hal  ini  tentunya  sangat membahayakan perkembangan sosial pada anak 

usia dini. Sebagai orang tua, sebaiknya  mereka  membimbing  dan  memantau  

serta  memberikan pemahaman  yang  baik  kepada  anak  untuk  lebih  selektif  

dalam  memilih permainan (game online) yang terdapat pada Gadget. 

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Suharsono dkk, (2011) dengan 

judul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap Kemampuan Sosialisasi pada 

Anak Prasekolah di TK Pertiwi Purwokerto Utara” bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara pola asuh orang tua terhadap kemampuan sosialisasi pada anak 

prasekolah. Sampel pada penelitian ini berjumlah 76 orang. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang 

tua dengan kemampuan sosialisasi anak usia prasekolah. 

Penelitian dilakukan Fahriantini (2016) yang berjudul Peranan Orangtua 

Dalam Pengawasan Anak Pada Penggunaan Blackberry Messenger Di Al Azhar 

Syifa Budi Samarinda menjelaskan tentang Pemberian gadget oleh orangtua 

kepada anak mempunyai beberapa alasan yakni, mempermudah komunikasi serta 

mempermudah anak dalam mengakses informasi seputar pelajaran, kemudian 

mendidik anak dengan mengikuti zaman juga menjadi alasan bagi orangtua. 

Peranan orangtua dalam melibatkan anak berfikir kritis dilakukan agar orangtua 

mudah menempatkan diri mereka pada posisi anak. Pembatasan penggunaan 
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internet dilakukan para orangtua dengan cara membatasi waktu penggunaan 

gagdget anak, kemudian memberikan batas waktu penggunaan ponsel. 

Berdasarkan  kutipan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  atas, 

masing-masing pembahas sangat berkaitan. Persamaan penelitian ini lebih  

difokuskan  tentang peran orang tua dalam penggunaan gadget dan  interaksi 

social anak. Namun, terdapat perbedaan yang penulis teliti. Perbedaan itu terdapat 

pada lokasi penelitian, peran orang tua atau bimbingan orang tua untuk mengatasi 

kecanduan gadget terhadap anak dan pengaruh gadget  terhadap perkembangan 

sosial dan emosional anak. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  :  untuk mengetahui 

Peran orang tua dalam mengatasi perkembangan social negative anak akibat 

kecanduan gadget di dusun tegal menggah gantiwarno klaten tahun pelajaran 

2020/2021 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  :  hasil  penelitian  ini  secara teoritis 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh dari penggunaan 

gadget terhadap hubungan komunikasi interpersonal awal di masyarakat sekitar 

dusun Tegal Menggah. Bagi orang tua hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai pengaruh dari penggunaan gadget terhadap 

perkembangan sosial negative anak serta hubungan komunikasi interpersonal dan 

mampu menggunakan gadget dengan sewajarnya di dusun Tegal Menggah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Peran Orang 

Tua dalam Mengatasi Perkembangan Sosial Anak Akibat Kecanduan Gadget Di 

Dudun Tegal Menggah Gantiwarno Kabupaten Klaten”, dapat diambil kesimpulan 

yaitu dalam kreiteria sedang bentuk penggunaan gadget pada anak usia 7-12 tahun 

bervariasi dengan durasi yang rata-rata 3 jam dalam sehari, kemudian dalam 

kriteria berat anak usia 7-12  tahun durasi pemakaian gadget selama 7-8 jam 

dalam sehari dengan bentuk permainan game, menonton youtube, tiktok, media 

sosial seperti instagram, facebook. 

Peran orang tua terhadap penggunaan gadget dalam perilaku anak dengan 

cara membatasi jam untuk bermain gadget dan belajar serta memberikan 

bimbingan dan motivasi kepada anak.  

Pengaruh penggunaan gadget menimbulkan banyak perilaku anak yang 

berubah, dari mulai malas belajar, susah diatur, jam tidur terganggu, rata-rata anak 

ketika ditegur tidak ada respon. Perkembangan sosial anak menjadi terganggu 

seperti anak menjadi kurang berinteraksi dengan anak seusia mereka dan jarang 

untuk keluar rumah. Faktor yang mendorong anak menggunakan gadget dari 

keadaan sekolah yang online karena pandemic covid-19 dam melihat orang tua 

sendiri serta lingkup lingkungan desa yang sebagian besar anak-anak sudah 

menggunakan gadget. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dan simpulan diatas, maka peneliti memberikan 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan dimasa yang akan 

dating dan sebagai pertimbangan bagi orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak 

dalam menggunakan gadget berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Bagi orang tua 

Peran orang tua sangan penting, karena anak-anak sudah kecanduan 

gadget dan susah untuk melepasnya perlu perhatian khusus bagi anak-anak yang 

susah terlepas oleh gadget. Dari hasil wawancara tersebut pengaruh penggunaan 

hadphone membuat perkembangan sosial anak terganggu. Memberi batasan 

penggunaan gadget, memberikan ketegasan khusus supaya anak mudah diatur. 

Sebab bila anak-anak kecanduan gadget akan berpengaruh lebih buruk dari 

sebelumnya. 

2. Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian ini memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya. 

Terutama bagi peneliti yang akan meneliti seputar dampak penggunaan 

gadget pada perkembangan sosial anak. 
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