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ABSTRAK 

Gadget merupakan teknologi yang sangat populer sekarang ini, orang 

dewasa maupun anak-anakpun menggunakan gadget. Tujuan: Penelusuran  dari 

literature review adalah untuk mereview hubungan penggunaan gadget dengan 

interaksi sosial pada anak usia sekolah. Metode: Penelaahan ini dilakukan dengan 

metode review berdasarkan issue, metodologi, persamaan dan proposal penelitian 

lanjutan. Jurnal yang digunakan dalam literature review didapatkan melalui 

database melalui google scholar (google cendikia) yang telah dipublikasikan 

secara online mulai tahun 2015-2020 dengan kata kunci yang digunakan adalah 

penggunaan gadget (gadget usage), Interaksi sosial (social interactions), Anak 

(child). Terdapat 20 jurnal dan hanya 6 jurnal yang memenuhi kriteria. Hasil: ada 

hubungan antara penggunaan gadget dengan interaksi sosial pada anak usia 

sekolah. Kesimpulan: Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah jurnal dari 

beberapa artikel dapat disimpulkan bahwa gadget memiliki pengaruh besar 

terhadap kehidupan manusia, demikian pula terhadap anak-anak. Jika masa 

kanak-kanak sudah tercandu dan terkena dampak negatif oleh gadget, maka 

perkembangan anakpun akan terhambat.  

Kata kunci: Penggunaan Gadget, Interaksi Sosial, Anak 

 

ABSTRACT 

Gadgets are very popular technology nowadays, even adults and children use 

gadgets. Objective: Search from the literature review is to review the relationship 

between the use of gadgets and social interaction in school-age children. Methods: 

This review was conducted using a review method based on issues, methodology, 

similarities and further research proposals. The journals used in the literature 

review are obtained through a database through google scholar (google cendikia) 

which has been published online from 2015-2020 with keywords used are gadget 

usage, social interactions, children (children) . There are 20 journals and only 6 

journals that meet the criteria. Results: there is a relationship between the use of 

gadgets and social interaction in school-age children. Conclusion: Based on the 
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results of the identification and study of journals from several articles it can be 

concluded that gadgets have a great influence on human life, as well as on 

children. If childhood is addicted and negatively affected by gadgets, then the 

child's development will be hampered.  

 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Teknologi adalah benda-benda atau alat-alat yang diciptakan oleh menusia 

untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan 

beberapa hal. Teknologi telah membantu dan mempengaruhi semua kalangan baik 

itu orang dewasa, remaja, bahkan anka-anak. Sekarang hampir semua anak sudah 

menggunakan teknologi berbagai macam versi, yaitu smartphone, ipad, tab, 

laptop dan sebagainya. Hal ini juga sangat mempengaruhi perkembangan anak 

usia dini karena teknologi disebut juga sebagai alat atau media pembelajaran yang 

sangat efektif. Jadi tidak heran sekarang kita sering kali melihat banyak anak-anak 

usia dini yang memegang smartphone. Smartphone adalah sebuah perangkat 

elektronik yang memiliki fungsi khusus. Dari hari ke hari selalu muncul dengan 

menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis 

dan mudah terjangkau. Dalam perkembangan teknologi jelas sangat 

mempengaruhi anak. Karena dengan kemajuan teknologi dapat membantu daya 

kreatifitas anak. Dengan adanya tampilan gambar yang bisa bergerak, efek suara, 

atau nyanyian membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat 

teknologi sangat disukai oleh anak-anak.  

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa 5-25% dari anak 

usia sekolah menderita gangguan perkembangan. Angka kejadian masalah 

perkembangan pada anak di Indonesia antara 13-18%. Sekitar 9,5% sampai 14,2% 

anak sekolah memiliki masalah sosial emosional, masalah emosional yaitu anak 

susah dalam berkomunikasi dan beradaptasi yang berdampak negatif terhadap 

perkembangan dan kesiapan sekolahnya. Profil masalah kesehatan perkembangan 

anak pada tahun 2010 dalam Gunawan, 2017 melaporkan bahwa dari jumlah anak 

sebanyak 3.634.505 jiwa, ditemukan 54,03% anak dideteksi memiliki kemampuan 

berinteraksi sosial dan kemandirian yang baik, akan tetapi cakupan tersebut masih 

di bawah target yakni 90%, bahwa anak berhubungan dengan teman sebaya 40% 

pada anak usia 7-11 tahun. Namun saat ini interaksi sosial anak mulai berkurang 

karena beberapa faktor penyebab yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor 

internal yaitu berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri, minat sosial pada 

teman sebaya, sedangkan faktor eksternal adalah berasal dari luar diri anak salah 

satunya yaitu penggunaan gadget yang terlalu sering.  

Berdasarkan data infografis indikator TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) pada tahun 2017 oleh Kementerian Komunikasi Informasi Refublik 

Indonesia, 66,31% individu di Indonesia yang memiliki telepon genggam, jika 

ditinjau dari usia 40,87% individu berusia 6-12 tahun yang memiliki telepon 

genggam dengan jenis smartphone. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur 

45,4% individu yang memiliki telepon genggam, jika ditinjau dari usia 22,2% 
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individu berusia 6-12 tahun yang memiliki telepon genggam dengan jenis 

smartphone.  Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada tahun 2018 

mencatat pengguna terbanyak telepon genggam yaitu Kota Denpasar sebanyak 

87.527 jiwa dengan pengguna telepon genggam sebanyak 86,76%. Tingginya 

persentase kepemilikan telepon genggam ini menunjukkan tingginya akses siswa 

terhadap gadget. 

Jika dilihat dari segi manfaat teknologi sangat memudahkan pekerjaan kita 

sehari-hari. Namun, jika terus seperti ini akan berdampak buruk bagi kita 

khususnya anak-anak. Sekarang ini kebanyakan anak-anak menggunakan 

teknologi sebagai alat untuk bermain, chatting dengan temannya, mencari 

informasi-informasi di internet yang bukan untuk dikonsumsi oleh anak usia dini. 

Hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak dimana pada usia dini seperti itu 

seharusnya anak-anak banyak melakukan kegiatan yang bersifat langsung tidak 

melalui perantara. Seperti halnya pada anak-anak zaman sekarang, mereka lebih 

suka melakukan hal-hal yang sifatnya digital. Salah satu teknologi yang paling 

sering digunakan anak zaman sekarang adalah smartphone, anak-anak lebih 

senang menyendiri dan bermain smartphone dari pada berkumpul dengan 

temannya. Smartphone memang memberikan dampak positif dengan smartphone 

anak jadi lebih mudah untuk belajar tentang pengetahuan umum. Tapi ada juga 

dampak negatif dari smartphone yaitu, anak akan lebih mudah menerima 

informasi yang tidak layak dikonsumsi untuk usia dini, anak bisa juga menirukan 

hal negatif yang mereka lihat dismartphone. 

Masih ada lagi dampak negatif dari penggunaan smartphone secara 

berlebihan. Yaitu, adanya games di smartphone akan menyebabkan anak tidak 

peduli dengan lingkungan sekitar, anak juga bisa memperoleh gambar atau video  

yang tidak baik melalui smartphone. Tidak hanya itu, radiasi yang ditimbulkan 

oleh smartphone dapat mengganggu perkembangan anak. Dimana anak-anak usia 

dini seharusnya sibuk dengan aktifitas bergerak seperti bermain dengan teman 

sebaya, olahraga dan aktifitas lain yang dapat membantu perkembangan motorik 

anak. Pengaruh penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak menajadi 

sorotan utama bagi para orang tua masa kini. Hal ini bahkan sudah menjadi tren di 

lingkungan keluarga dan sekolah. Jangankan anak-anak, orang tua jaman sekarang 

pun ada juga yang sangat menyukai smartphone hingga lupa untuk mengawasi 

buah hatinya. Bahkan ada juga orang tua yang merasa bangga melihat anaknya 

yang masih kecil sudah bisa mengoperasikan smartphone tanpa tau dampak apa 

saja yang didapat setelah itu. 

Selain berdampak buruk, smartphone juga memberikan dampak positif 

bagi anak usia dini, dengan adanya teknologi anak menjadi lebih mudah 

mengetahui perkembangan teknologi sekarang, dan juga bisa memberikan 

wawasan luas bagi anak yang diperoleh dari smartphone. Berdasarkan hal tersebut 

maka perlu dilakukan  pengkajian yang dalam untuk mengetahui hubungan 

penggunaan gadget dengan interaksi sosial pada anak usia sekolah. Penelitian 

tersebut diambil untuk dilakukan analisis melalui literature review. 
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METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas strategi dalam mencari jurnal yang digunakan dalam 

literature review, pertanyaan yang digunakan untuk melakukan review jurnal yang 

disesuaikan dengan PICOT dan istilah pencarian jurnal melalui MESH, batasan 

mengambil jurnal dan hal lainnya. Jurnal yang digunakan dalam literature review 

didapatkan melalui database melalui google scholar. Peneliti menuliskan kata 

kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading) yaitu “penggunaan gadget” 

(gadget usage), “interaksi sosial” (social interactions), “anak” (child), dan dipilih 

full text. Jumlah literature yang diperoleh sebanyak 20 jurnal dan 6 diantaranya 

memenuhi kriteria. Jurnal internasional 5 tahun terakhir sebanyak 2 buah dan 

jurnal local sebanyak 4. Setiap pertanyaan tersebut telah mengikuti PICOT 

dimana setiap pertanyaan terdapat P = problem/pasien/ populasi, I/E= 

implementasi/ intervensi/ exposure, C = kontrol/ intervensi pembanding, O= hasil 

dan T = Time.  Penulis mengambil semua desain penelitian yang digunakan dalam 

mengidentifikasi hubungan penggunaan gadget dengan interaksi sosial anak. 
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Tabel 1  

Hasil Review Artikel 

 
Citation Judul  Tujuan  Karakteristik sampel Metodologi 

penelitian 

Hasil 

Novitasari, 

(2016) 

Dampak penggunaan 

gadget terhadap 

interaksi sosial anak 

usia 5-6 tahun 

Untuk mengetahui dan 

menganalisis dampak penggunaan 

gadget terhadap interaksi sosial 

anak usia 5-6 tahun di Kompleks 

perumahaan Pondok Jati 

Kabupaten Sidoarjo 

Anak yang berusia 5-6 

tahun yang bertempat 

tinggal di kompleks 

perumahaan pondok jati 

sebanyak 37 orang yang 

diambil secara purposive 

sampling 

Ex post facto Penggunaan gadget berdampak 

pada interaksi sosial anak usia 5-

6 tahun di kompleks perumahan 

pondok jati kabupaten sidoarjo. 

Apabila hal ini berlangsung 

terus-menerus, dikhawatirkan 

akan mengganggu suatu proses 

interaksi sosial pada anak, 

dimana anak-anak seharusnya 

dapat berinteraksi baik dengan 

lingkungan sekitar akan tetapi 

dengan adanya gadget sebuah 

interaksi sosial akan mengalami 

sebuah gangguan. 

 

Witarsa et 

al., (2018) 

 

Pengaruh penggunaan 

gadget terhadap 

kemampuan interaksi 

sosial siswa sekolah 

dasar 

 

1. Untuk memperolah gambaran 

secara kuantitatif mengenai 

kemampuan berinteraksi sosial 

siswa SD 

2. Untuk memperoleh alat evaluasi 

yang tepat untuk dapat menguji 

ketercapaian kamampuan aspek 

interaksional siswa melalui 

pembelajaran yang diberikan 

3. Untuk mengarahkan siswa SD 

dalam mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman lebih melalui 

interaksi sosial 

 

Siswa SD SDN Baros 

Mandiri 5 Kota Cimahi   

 

Cross sectional 

 

Pengaruh gadget terhadap 

interaksi sosial pada Siswa SD 

memberikan dampak negatif. 

Gadget dapat mempengaruhi 

pergaulan sosial anak terhadap 

lingkungan terdekatnya. 

Siswa SD menjadi tidak peka 

terhadap lingkungan. 
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Sari et al., 

(2018) 

Hubungan durasi 

penggunaan gadget 

dengan interaksi sosial 

anak usia prasekolah di 

kelurahan Terban 

wilayah kerja 

puskesmas 

Gondokusman II 2018 

Untuk mengidentifikasi hubungan 

durasi penggunaan gadget dengan 

interaksi sosial pada anak usia 

prasekolah di kelurahan Terban 

Wiayah kerja Puskesmas 

Gondokusumah II Tahun 2018 

Anak usia 3-6 tahun, 

mengikuti PAUD dan 

tidak, berjumlah 74 

orang  

Analitik 

korelasional, 

Metode case control 

Ada perbedaan proporsi interaksi 

sosial antara anak yang jarang 

menggunakan gadget dengan 

anak yang sering menggunakan 

gadget (ada hubungan signifikan 

antara durasi menggunaan 

gadget dengan interaksi sosial). 

Artinya anak yang jarang 

menggunakan gadget 

mempunyai peluang lebih besar 

untuk mempunyai interaksi 

sosial yang baik. 

Laini, (2018) Influence of gadget 

usage and parent 

involvement to children 

prosocial behavior 

Untuk melihat efek penggunaan 

gadget dan keterlibatan orang tua 

pada prilaku prososial anak  

Sampel orang tua anak 

sebanyak 80 orang 

Expost facto 1. Secara keseluruhan tingkat  

prilaku prososial denagn 

penggunaan gadget yang 

rendah lebih tinggi dari pada 

yang penggunaan gadget 

yang tinggi. 

2. Ada interaksi penggunaan 

gadget dengan keterlibatan 

orang tua , penggunaan 

gadget yang rendah dengan 

keterlibatan orang tua yang 

tinggi tentang prilaku 

prososial lebih  tinggi dari 

pada penggunaan gadget 

yang tinggi dengan 

keterlibatan orang tua yang 

tinggi 

3. Anak yang menggunakan 

gadget tinggi dengan 

keterlibatan orang tua yang 

rendah hasilnya lebih rendah 

dari pada anak yang 

menggunakan gadget rendah 

dengan keterlibatan orangtua  
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Agung et al., 

(2019)  

 

The effect of the use of 

gadget on pyshosocial, 

socio-emotional, self-

reliance, responsibility, 

and student learning 

result in elementary 

school 

 

Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan gadget pada 

psikososial, sosioemosional, 

perkembangan sosioemosional, 

kemandirian, tanggung jawab dan 

hasil belajar siswa 

Sampel sebanyak 20 

orang diamabil dari kelas 

VI dari dua sekolah 

negeri dan satu sekolah 

swasta 

Cross sectional  Penggunaan gadget 

berpengaruh signifikan pada 

psikososial, sosioemosional, 

perkembangan 

sosioemosional, kemandirian, 

tanggung jawab dan hasil 

belajar siswa 

Krisnana et 

al., (2020) 

The use of gadget and 

their relationship  to 

poor sleep qualitty and 

social interaction on 

mid-adolescent: acros-

sectional study 

Untuk menganalisa hubungan 

antara intensitas penggunaan 

gadget dengan kualitas tidur dan 

interaksi sosial pada anak 

250 anak berumur 15-18 

tahun dan remaja yang 

mememiliki gadget 

 

Cross sectional Penggunaan gadget pada 

remaja berkaitan dengan 

gangguan pola tidur. Remaja 

lebih menginginkan untuk 

berinteraksi sosial dan 

berkomunikasi melalui 

gadget ketimbang tatap muka  
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1. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukan kebanyakan gadget yang diberikan para 

orang tua kepada anaknya adalah berdasarkan keinginan anaknya, untuk tujuan 

tertentu seperti untuk mengenalkan teknologi lebih dini atau sekedar untuk 

mebuat anaknya tidak bosan. Bagi orang tua yang seperti ini lebih beranggapan 

bahwa dengan gadget anak usia dini dapat memperluas jaringan persahabatan 

mereka karena dapat dengan mudah dan cepat bergabung ke sosial media yang 

telah disediakan (Nurrachmawati, 2014).   

Terkadang juga gadget dapat dijadikan para orang tua untuk mengalihkan 

anak-anak agar tidak mengganggu pekerjaan orang tuanya sehingga para orang 

tua menyediakan fasilitas berupa gadget untuk anaknya yang masih berusia dini. 

Pada salah satu penelitian oleh Novitasari,(2016) penggunaan gadget pada anak 

usia dini menyebutkan bahwa pemakaian gadget lebih menyenangkan 

dibandingkan dengan bermain dengan teman sebayanya. Hal ini tak lepas dari 

berbagai aplikasi permainan yang terdapat pada gadget anak-anak ini, yang 

tentunya lebih menarik perhatian anak-anak ini dibandingkan dengan permainan-

permaian yang terdapat di lingkungan sekitarnya.  

Selain itu juga, orang tua meng”iya”kan bahwa saat anak-anaknya bermain 

gadget cenderung anak-anak ini diam di depan gadgetnya masing-masing tanpa 

mempedulikan dunia sekitarnya. Secara tidak sadar, anak-anak sudah mengalami 

ketergantungan menggunakan gadget. Ketergantungan inilah yang menjadi salah 

satu dampak negatif yang sangat berpengaruh. Para responder menyebutkan 

bahwa dalam penggunaan gadget kebanyakan anak lebih menggunakannya untuk 

bermain, dari hal tersebut, anak yang awalnya senang bermain dengan temannya 

dapat berubah dengan terbiasanya diberikan gadget sebagai pengganti teman 

bermain. Kertergantungan terhadap gadget pada anak disebabkan karena lamanya 

durasi dalam menggunakan gadget. Bermain gadget dengan durasi yang cukup 

panjang dan dilakukan setiap hari, bisa membuat anak berkembang ke arah 

pribadi yang antisosial. Dampak yang ditimbulkan dari hal itu sebenarnya adalah 

dapat membuat anak lebih bersikap individualis karena lama kelamaan 

menyebabkan lupa berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan di 

sekitarnya (Ameliola, 2013). 

Hal tersebut dapat menyebabkan interaksi sosial antara anak dengan 

masyarakat, lingkungan sekitar berkurang, bahkan semakin luntur. Seperti yang 

diketahui bahwa usia dini merupakan usia anak dapat mengasah kemampuan 

bersosialisasinya dengan baik dilingkungan sosial. Namun, dari penelitian yang 

dilakukan terhadap responder menyatakan bahwa dalam penggunaan gadget 
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selalu dibatasi durasinya dan selalu dilakukan pengawasan sehingga hal tersebut 

tidak terjadi (Simamora, 2016).   

Tanda-tanda anak usia dini kecanduan gadget yaitu kehilangan keinginan 

untuk beraktivitas, anak berbicara tentang teknologi secara terus menerus, anak 

cenderung sering membantah suatu perintah jika itu menghalangi dirinya 

mengakses gadget, anak menjadi sensitif atau gampang tersinggung, anak menjadi 

egois atau sulit berbagi waktu dalam penggunaan gadget dengan orang lain, sering 

berbohong karena sudah tidak bisa lepas dengan gadgetnya, dengan kata lain anak 

akan mencari cara apapun agar tetap bisa menggunakan gadgetnya walaupun 

hingga mengganggu waktu tidurnya. Dari ciri-ciri tersebut, dapat dilihat ternyata 

penggunaan gadget pada anak usia dini dapat mengurangi interaksi sosialnya 

dalam kehidupan sehari-hari baik itu dengan orang tuanya, teman sebanya, 

maupun dengan masyarakat. Untuk itu, ada baiknya orang tua perlu mendampingi 

dan membimbing anaknya saat sedang menggunakan gadget, dan peran orang tua 

dalam mendisiplinkan sangat dibutuhkan agar anak tidak mengalami 

ketergantungan yang akan menyebabkan dampak negatif terhadap perkembangan 

anak terutama dengan hubugannya dengan kehidupan sosial anak tersebut. 

Menurut pendapat penulis  penggunaan gadget pada anak dapat mengurangi 

interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari baik itu dengan orang tuanya, teman 

sebayanya, maupun dengan masyarakat. Untuk itu, ada baiknya orang tua perlu 

mendampingi dan membimbing anaknya saat menggunakan gadget, dan peran orang 

tua dalam mendisiplinkan anak sangat dibutuhkan agar anak tidak mengalami 

ketergantungan yang akan menyebabkan dampak negatif terhadap perkembangan 

anak terutama hubugan dengan kehidupan sosial anak tersebut. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

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. 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. 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. Tingginya intensitas dan durasi 

penggunaan gadget serta aplikasi yang dibuka kebanyakan game membuat anak – 
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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.  

  

2. Saran 

Berdasarkan hasil review maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1) Bagi Orang tua 

Pengenalan diri tentang teknologi (gadget) pada anak memang tidak salah, 

akan tetapi orang tua diharapkan juga ikut serta mengawasi anaknya saat 

menggunakan gadget guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain 

itu, perlu adanya pembatasan waktu penggunaan gadget pada anak, serta 

orang tua diharapkan lebih mengenalkan anak terhadap kehidupan sekitarnya.  

2) Bagi Peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indikator-

indikator pada penelitian ini. 
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