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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kemajuan teknologi sekarang ini sangat pesat dan semakin canggih. 

Banyak teknologi canggih yang telah diciptakan ini membuat perubahan yang 

begitu besar dalam kehidupan manusia di berbagai bidang. Perkembangan 

teknologi secara cepat telah membawa dunia memasuki era globalisasi yang serba 

maju dan modern. Pada zaman yang serba modern ini, manusia dituntut untuk 

mengikuti zaman di mana kehidupan menjadi serba praktis, efektif dan efisien. 

Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan hidup yang semakin banyak dan kompleks. 

Oleh karena itu diciptakan alat-alat yang dapat membantu kelancaran dan 

meringankan beban pekerjaan manusia, salah satunya yaitu gadget. Witarsa 

(2018:9) menyatakan bahwa bantuan teknologi seperti gadget dapat 

mempermudah kegiatan manusia agar tidak memakan waktu yang lama. Pebriana 

(2017:3) menyatakan gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi 

modern. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia. Kini 

kegiatan komunikasi telah berkembang semakin lebih maju dengan munculnya 

gadget. Gadget adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. 

Diantaranya smartphone seperti iphone, blackberry, serta notebook (perpaduan 

antara komputer portabel seperti notebook dan internet).  

  Pengguna gadget tidak hanya berasal dari kalangan pekerja maupun 

pebisnis, tetapi hampir semua kalangan termasuk remaja, anak-anak, bahkan 

balita sudah memanfaatkan gadget dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam 

perkembangannya, gadget dulunya cenderung dimiliki oleh orang pebisnis karena 

harganya yang relatif mahal. Namun, saat ini mulai dapat dimiliki oleh siapa saja 

karena harganya yang beragam dan mudah terjangkau. Anggraeni (2018:64) 

menyebut pengguna gadget tidak hanya berasal dari kalangan pekerja, tetapi 

sekarang hampir semua kalangan menggunakan gadget dalam kegiatan yang 

mereka lakukan setiap harinya. Hampir setiap orang menghabiskan waktunya 

untuk menggunakan gadget. Saat ini gadget tidak hanya menjadi alat komunikasi, 
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tetapi juga dapat dipergunakan sebagai multimedia. Oleh karena itu, gadget 

memiliki nilai dan manfaat tersendiri bagi kalangan orang tertentu. Gadget 

sebagai sarana bisnis, sebagai penyimpan berbagai macam data, musik/ hiburan, 

alat informasi bahkan sebagai alat dokumentasi. Hal ini menunjukkan gadget 

sebagai salah satu perkembangan teknologi yang aktual.  

Di kalangan anak tentunya tidak asing dengan penggunaan gadget. Banyak 

anak yang sudah memiliki gadget pribadi. Sebagian besar anak menggantungkan 

hidup mereka pada alat-alat elektronik seperti smartphone, ipad, tablet, laptop. 

Mereka menggantungkan hidup mereka pada gadget dengan alasan dapat 

membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah (PR), mencari ilmu 

pengetahuan, mencari sumber bacaan, mengikuti perkembangan zaman, dan lain-

lain. Namun mereka tidak menyadari bahwa ketergantungan terhadap gadget 

tersebut dapat menjadi penghambat bagi studi mereka jika tidak digunakan sesuai 

dengan fungsinya.  

Penggunaan gadget yang dimanfaatkan secara efektif akan menimbulkan 

dampak-dampak positif. Penggunaan gadget yang canggih menimbulkan dampak 

positif antara lain memudahkan seorang anak dalam mengasah kreativitas dan 

kecerdasan anak (Novitasari, 2016:183). Seperti adanya aplikasi mewarnai, 

belajar membaca dan menulis huruf memberikan dampak positif bagi 

perkembangan otak anak. Anak-anak akan menjadi lebih bersemangat untuk 

belajar karena aplikasi ini dilengkapi dengan gambar-gambar menarik dan 

kemampuan berimajinasi anak juga semakin terasah.  

Dampak positif yang ditimbulkan dari gadget cukup banyak, diantaranya 

dalam pola pikir anak yaitu mampu membantu anak dalam mengatur kecepatan 

bermain, mengolah strategi dalam permainan, dan membantu meningkatkan 

kemampuan otak selama dalam pengawasan yang baik. Selain itu, aplikasi-

aplikasi yang terdapat di gadget seperti google untuk mengakses materi 

pembelajaran kapan dan dimana saja. Selain itu ada youtube, dimana anak dapat 

mencari berbagai hal dan informasi yang menarik. Berbagai potensi dan kelebihan 

yang dimiliki gadget, diharapkan menjadi sumber belajar alternatif yang dapat 

meningkatkan efektifitas proses belajar anak. Rozalia (2017:725) menyatakan 
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dampak positif penggunaan gadget yaitu berkembangnya imajinasi pada siswa, 

melatih sistem kerja otak siswa sehingga dapat menaikkan fungsi kecerdasan, 

meningkatkan kepercayaan diri pada siswa ketika memenangkan sebuah game 

yang disediakan gadget, mengembangkan kemampuan membaca, berhitung, dan 

menemukan solusi sebagai pemecahan masalah.  

Namun dibalik kelebihan tersebut, terdapat dampak negatif penggunaan 

gadget seperti radiasi dalam gadget dapat merusak jaringan syaraf dan otak anak 

apabila sering menggunakan gadget. Selain itu, dapat menurunkan kemampuan 

anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak akan menjadi lebih individual 

dengan zona nyamannya bersama gadget sehingga kurang memiliki sikap peduli 

terhadap teman atau orang lain. Sikap yang demikian akan sangat berpengaruh 

terhadap perilaku sosial anak, karena adanya gadget yang disalahgunakan akan 

semakin memanjakan anak dalam mengerjakan tugas-tugas. Marpaung (2018) 

menyatakan bahwa dampak negatif gadget diantaranya yaitu dapat menyebabkan 

penggunanya lebih bersikap individualis. Bisa dikatakan manusia individualis 

karena menyebabkan lupa untuk berkomunikasi dan berinteraksi terhadap 

lingkungan sekitarnya.  

Penyalahgunaan terhadap gadget akan berpengaruh pada sikap siswa yang 

cenderung menjadi pemalas. Siswa terbiasa menggunakan gadget hanya untuk 

game online saja sehingga di dalam diri mereka hanya tertanam jiwa pemalas dan 

sulit untuk berkembang. Gadget tersebut dapat menghilangkan rasa bosan serta 

dapat menghibur mereka karena fitur-fitur yang diberikan gadget lebih bagus dan 

menarik daripada mengerjakan kewajiban mereka. Selain itu, akan berpengaruh 

terhadap perilaku anak.  

Perilaku sosial merupakan salah satu aspek yang perlu ditanamkan dalam 

diri anak. Hurlock (dalam Nisrima 2016:194) menyatakan bahwa perilaku sosial 

adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya 

dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. 

Perilaku sosial adalah perilaku yang menyangkut kehidupan sosial sebagai bentuk 

interaksi anak dengan alam, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. Apabila dalam penggunaan gadget terlalu lama, maka 
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tidak menutup kemungkinan akan membentuk sikap sosial baru bagi anak yaitu 

sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sosial sekolahnya, baik interaksi antar 

siswa, guru, maupun lingkungan sekitar.  

Perilaku santun adalah tata krama didalam pergaulan antara manusia dan 

manusia, sehingga manusia memiliki sopan santun, saling menghormati dan 

menyayangi. Roshita (2015:29) menyatakan bahwa sopan santun diartikan sebagai 

suatu tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan 

kodratnya, tempat, waktu, dan kondisi lingkungannya dimana ia berada. Banyak 

anak-anak yang berperilaku kurang sopan santun dalam bersosialisasi dengan guru 

atau temannya. Diantara mereka kalau diajak berbicara tidak menggunakan 

bahasa yang baik dan seringkali berkata jorok atau kotor dengan temannya. 

Sukirman (2017:34) perilaku santun dapat dikatakan sebagai suatu tindakan 

menjaga perasaan orang lain melalui ucapan dan tindakan. Kemampuan 

menempatkan diri dengan tepat dalam berbagai situasi agar tidak menimbulkan 

sakit hati kepada orang lain.  

Kesantunan atau kesopansantunan adalah tata cara, adat atau kebiasaan 

yang berlaku dalam masyarakat (Suwandi, 2013:105). Kesopansantunan yang 

diajarkan meliputi sopan santun dalam bersikap, sopan santun dalam bertingkah 

laku, dan sopan santun dalam berbicara. Sebagai contoh anak diajarkan untuk 

menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, bersikap ramah 

dengan tetangga sekitar, berbicara menggunakan bahasa yang sopan santun. 

Adisusilo (2014:54) berpendapat bahwa sopan santun adalah peraturan hidup yang 

timbul dari hasil pergaulan sekelompok orang. Sopan santun terbentuk oleh 

kebiasaan masyarakat di daerah tertentu maka pada umumnya tidak tertulis, tetapi 

menjadi kebiasaan lisan saja, yang jika dilanggar akan mendapat celaan dari 

masyarakat, namun jika ditaati akan mendapat pujian dari masyarakat. Zuriah 

(2007:139) menyatakan bahwa sopan santun adalah norma tidak tertulis yang 

mengatur bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku. Sopan santun 

merupakan istilah bahasa jawa yang dapat diartikan sebagai perilaku seseorang 

yang menjunjung tinggi nilai unggah-ungguh.  
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Ketika anak-anak memiliki ketertarikan berlebih terhadap gadget, maka 

hal yang perlu diperhatikan yaitu perilaku sopan santun. Pembentukan perilaku 

didapat dari apa yang mereka lihat dan pelajari, sehingga bisa menjadikan 

kebiasaan untuknya dalam berperilaku (Walgito, 2004:13-14). Gadget 

memungkinkan penggunanya bermain di segala tempat baik tempat yang ramai 

maupun sepi. Salah satunya anak-anak menjadi kurang memiliki sosialisasi dan 

sikap santun dengan lingkungan sekitarnya. Mereka terlalu asyik menggenggam 

dan  memainkan gadget mereka tanpa peduli dengan keadaan dan situasi 

sekitarnya. Orang tua memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar 

dalam mendidik, mengarahkan, dan mengawasi anak. Ferliana (dalam Sahriana, 

2019:63) menjelaskan beberapa cara atau peran orangtua dalam mengawasi 

perilaku anak terhadap penggunaan gadget diantaranya; 1) pilih sesuai usia, 2) 

batasi waktu penggunaan, 3) hindari kecanduan gadget pada anak. Orangtua 

memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendidik anak dalam penggunaan 

gadget. Orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anak terutama 

pada perilaku anak. Peranan orang tua sangat besar dalam mendidik, mengawasi, 

dan membimbing anak. Hidayati (2020:6) menyatakan bahwa peran orang tua 

terdiri dari pendidik, pengawas, pendorong, panutan, konselor, dan sebagai teman. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti pada bulan Januari 2021 dengan bapak A.M selaku ketua RT 03 RW 10 

menjelaskan bahwa anak di desa Jekulo banyak yang menggunakan gadget. Anak 

menggunakan gadget karena orang tua yang sibuk bekerja dan harga gadget yang 

terjangkau di pasaran. Beberapa orang tua yang mampu, anak tersebut dibelikan 

gadget sendiri dengan tujuan baik untuk membantu proses pembelajaran secara 

daring ini dan juga agar anaknya tidak gaptek (gagap teknologi). Banyak fitur 

aplikasi-aplikasi yang tersedia pada gadget, tidak hanya aplikasi tentang 

pembelajaran mengenal huruf atau gambar, tetapi juga terdapat aplikasi hiburan 

seperti sosial media, video, gambar, bahkan game online. Anak sering melihat 

video tik tok dan bermain game online. Mereka menggunakan gadget sampai 

berjam-jam. Anak-anak sering berkumpul untuk bermain game bersama. Namun 

penggunaan gadget secara terus menerus ini memberikan dampak pada pola 
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perilaku anak dalam kesehariannya. Anak-anak sangat bergantung pada gadget 

dan seringkali menjadi kegiatan yang rutin yang harus dilakukan oleh anak. 

Banyak dijumpai anak-anak lebih sering bermain gadget daripada belajar 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Orang tua terlalu memberikan 

kebebasan kepada anak untuk bermain gadget hingga lupa waktu, karena orang 

tua beranggapan bahwa dengan bermain gadget anak bisa diam dan mau nurut 

dengan orang tua.  

Anak-anak di desa Jekulo ini sering menggunakan gadget untuk bermain 

game, membuka youtube dan membuka tik tok. Mereka menghabiskan sebagian 

waktu mereka dalam kegiatan ini serta tidak memperhatikan kecerahan layar dan 

jarak layar dari mata mereka yang pada akhirnya akan berdampak pada 

penglihatan dan kesehatan mereka. Sundus (2018) menyatakan  menatap layar 

elektronik secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama akan 

menyebabkan berbagai masalah seperti iritasi mata atau kesulitan fokus untuk 

sementara waktu. Terlihat beberapa anak menghindar dari bersosialisasi dengan 

lingkungan, cenderung memilih relasi yang kurang baik dengan orang tua, mudah 

bosan dan sulit berkonsentrasi pada kehidupan nyata. Anak lebih bersikap 

individual dan tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan gadget ini 

membuat anak lebih emosional, pemberontak karena merasa sedang diganggu saat 

asyik bermain game, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, dan tidak mau 

menyapa dengan orang yang lebih tua.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitria dkk (2020) mengkaji tentang 

Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Remaja Dalam Keluarga. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja di desa Lamdom menggunakan gadget 

5-7 jam dalam sehari, yang berarti remaja tersebut sudah mengalami kecanduan 

terhadap gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan memberi dampak negatif 

bagi perilaku remaja ini diantaranya ketidakstabilan emosional yang 

mengakibatkan remaja mudah marah, emosi, gelisah dan bahkan mengurung diri. 

Layyinatus Syifa dkk (2019) melakukan penelitian yang mengkaji tentang 

Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologi Pada Anak 

Sekolah Dasar. Penelitian ini menunjukan bahwa anak yang menggunakan gadget 
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dengan durasi lebih dari 2 jam perhari mengalami perubahan perilaku. Dampak 

gadget ini berpengaruh pada perkembangan psikologi anak seperti mudah marah, 

suka membangkang, menirukan tingkah laku dalam gadget serta berbicara sendiri 

pada gadget. Selain itu juga berdampak pada kedisiplinan, anak menjadi malas 

melakukan apapun, berkurangnya waktu belajar dan sering bermain game dan 

menonton youtube. Rika Widya (2020) yang melakukan penelitian mengkaji 

tentang Dampak Negatif Kecanduan Gadget Terhadap Perilaku Anak Usia Dini 

Dan Penanganannya Di Paud Ummul Habibah. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

anak lebih sering menggunakan gadget. Hal ini membuat kecanduan dan akan 

berpengaruh kepada perilaku anak seperti gadget dapat menurunkan daya aktif 

anak dan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, anak menjadi 

kurang interaktif dan lebih suka sendiri dengan zona  nyamannya  bersama 

gadget, sehingga  menimbulkan  sikap  individualis  pada  anak  dan kurangnya  

sikap  peduli  terhadap  sesama  baik  terhadap  teman,  maupun  orang  lain.  

Penggunaan gadget yang terlalu lama akan memberikan dampak positif 

dan dampak negatif bagi anak, serta perilaku sosial pada diri anak yang kurang 

peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka lebih mudah marah 

apabila diganggu saat bermain gadget dan kurang mematuhi perkataan orang tua 

apabila disuruh. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku anak dalam 

penggunaan gadget ini diantaranya faktor sosiologis dimana anak berinteraksi dan 

bergaul dengan orang lain. Faktor budaya dimana mempengaruhi tingkah laku 

anak, jika anak berada dilingkungan yang baik maka anak akan mempunyai rasa 

menghormati dan santun kepada orang tua, dan faktor psikologis yang 

mempengaruhi kepribadian seseorang. Terlihat perilaku sosial anak ini terbentuk 

tidak lepas dari pendidikan dari orang tua. Apabila orang tua mengajarkan 

perilaku yang baik, maka anak akan mengikuti perilaku yang baik, begitu juga 

sebaliknya.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui 

dampak penggunaan gadget pada perilaku sosial anak melalui penelitian deskriptif 

kualitatif dengan judul “Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Sosial 

Anak di Desa Jekulo Kudus”.   
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1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk penggunaan gadget pada anak di desa Jekulo? 

2. Apa saja dampak dari penggunaan gadget pada anak di desa Jekulo? 

3. Bagaimana perilaku sosial anak yang sering menggunakan gadget di desa 

Jekulo?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis bentuk penggunaan gadget pada anak di desa Jekulo. 

2. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan gadget pada anak di desa Jekulo.   

3. Untuk menganalisis perilaku sosial anak yang sering menggunakan gadget di 

desa Jekulo.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan tentang 

dampak penggunaan gadget terhadap perilaku sosial anak.  

1.4.2 Manfaat praktis  

a. Bagi siswa  

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai dampak penggunaan gadget.  

b) Memberikan masukan terhadap siswa tentang dampak yang akan 

diperoleh dalam menggunakan gadget secara terus menerus.  

b. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

dampak dari penggunaan gadget. Sehingga guru dapat menghimbau 

anak-anak untuk tidak selalu memainkan gadget mereka.  
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c. Bagi orang tua  

Orang tua sebagai pendidik pertama anak-anaknya, sehingga orang tua 

memiliki tanggung jawab dan lebih memperhatikan tumbuh kembang, 

kepribadian serta perilaku anak.  


