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ABSTRAK
Latar Belakang : Gadget merupakan barang canggih yang diciptakan
dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring
sosial bahkan hiburan. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak usia
sekolah terkadang sering menimbulkan masalah pada proses belajar. penggunaan
gadget berdampak pada penurunan konsentrasi pada anak dan dapat memberikan
dampak negative terhadap tumbuh kembang anak yang akan mengakibatkan anak
susah diajak berkomunikasi, kurangnya respon pada saat orang tua mengajak
berbicara dan saat di sekolah anak kurang aktif dalam mengikuti pelajaran.
Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mereview literature
terkait penggunaan gadget dan penurunan konsentrasi belajar pada anak usia
sekolah. Metode : penelaahan ini dilakukan dengan metode review dari hasil
penelitian yang berasal dari media elektronik seperti NCBI- Pubmed, Google
scholar, Sage Publication, Indian Journal, DOAJ (Directory of Open Access
Journal) Cambridge Journal, ARC Journal yang dipublikasikan mulai tahun 20152020 dengan kata kunci penggunaan gadget, konsentrasi belajar, anak usia
sekolah. jumlah literature yang di peroleh sebanyak 10 artikel dan 8 diantaranya
memenuhi kriteria. Artikel di peroleh dengan artikel asli (full text) sehingga data
yang disajikan lengkap dan mudah dalam penelaahan penelitian. Hasil : Hasil
penelaahan dari literature review ini didapatkan bahwa yang menghambat
konsentrasi belajar salah satunya yaitu penggunaan gadget yang berlebihan pada
anak usia sekolah. Kesimpulan : Hasil review dari 8 jurnal didapatkan bahwa
Penggunaan gadget berpengaruh terhadap hasil belajar siswa diperoleh dari
penelitian yang telah dilaksanakan Hal ini berarti akan berpengaruh pada hasil
belajar siswa dan akan menjadikan masalah dalam proses pembelajaran.
Kata Kunci : Penggunaan gadget, Konsentrasi belajar, Anak usia sekolah.
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ABSTRACT
Background of the study: Gadget is a sophisticated item created with
various applications that can present a variety of news media, social networks,
and even entertainment. The excessive use of gadgets in the range of school-age
children often causes problems in the learning process. The use of gadgets has an
impact on reducing concentration in children and also it can have a negative
impact children's growth and development which will cause children to be
difficult to communicate, lack of response when parents invite them to talk, and
less active in participating in lessons at the school. Aims of the research: This
study aimed to review the literature related to the use of gadgets and decreased
concentration of learning in school-age children. Method: This review was
conducted with a review method of research results originating from electronic
media such as NCBI-Pubmed, Google Scholar, Sage Publication, Indian Journal,
Cambridge Journal, DOAJ (Directory of Open Access Journal), ARC Journal,
published from 2015-2020 with keywords: gadget usage, study concentration,
school-age children. The amount of literature obtained was 10 articles and 8 of
them met the criteria. The article is obtained with the original article (full text) so
that the data presented is complete and easy in research studies. Results: The
results of a review of the literature review found that one of the factors that inhibit
the concentration of learning is the excessive use of gadgets in the range of
school-age children. Conclusion: The results of a review of 8 journals found that
the use of gadgets affects student learning outcomes obtained from the research
that has been carried out. This means it will affect student learning outcomes and
will cause problems in the learning process.
Keywords: Use of Gadgets, Learning Concentration, School-age Children.
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Anak merupakan kelompok yang berisiko terhadap masalah kesehatan
(Depkes, 2008). Usia sekolah merupakan usia penting dalam pertumbuhan dan
perkembangan anak. Periode ini disebut sebagai periode kritis karena pada masa
ini anak mulai mengembangkan kebiasaan yang biasanya cenderung menetap
sampai dewasa (Hariyanti, 2015).Anak usia sekolah merupakan Anak usia 6
sampai dengan 12 tahun dimana usia anak memasuki Sekolah Dasar. Anak sudah
mulai belajar pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk
perkembangan dan ilmunya. Anak pada umumnya memasuki masa sekolah, tugas
mereka adalah belajar. Belajar adalah suatu sistem dimana di dalamnya terdapat
komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai
tujuan. Belajar juga memerlukan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran di
kelas maupun belajar secara mandiri di rumah yang berkaitan dengan kesiapan,
salah satu hal penting antara lain kesiapan fisik dan mental. Kesiapan mental yang
dapat mempengaruhi proses belajar diantaranya adalah intelegensi, minat, bakat,
kesiapan, kematangan, perhatian, dan konsentrasi. ada dua indikator yang dapat
dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar yaitu daya serap terhadap
pelajaran dan perubahan perilaku siswa. Salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi rendahnya daya serap siswa adalah konsentrasi (Asmani dalam
Malawi, 2013).
Konsentrasi belajar adalah terpusatnya perhatian siswa pada proses
pembelajaran yang berlangsung tanpa melakukan hal-hal lain. Menurut Dimyati
dan Mudjiono, ―Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan
perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan
belajar maupun proses memperolehnya Jika seorang siswa tidak dapat
berkonsentrasi dalam belajar, bisa jadi ia tidak dapat menikmati proses belajar
yang dilakukannya. Hal ini bisa saja dikarenakan mata pelajaran yang dipelajari
dianggap sulit sehingga tidak dapat menyukai pelajaran tersebut, guru yang
menyampaikan tidak disukai karena beberapa alasan, suasana dan tempat tidak
menyenangkan, atau bahkan cara penyampaiannya membosankan. Gangguan
konsentrasi pada saat belajar banyak dialami oleh para siswa terutama dalam
mempelajari mata pelajaran yang mempunyai tingkat kesulitan cukup tinggi
misalnya pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pasti dan mata pelajaran yang
termasuk kelompok ilmu sosial. Anak yang mengetukkan jari, selalu bergerak,
menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh orang lain tanpa ada alasan yang
jelas, berbicara tanpa henti, dan selalu bergerak gelisah seringkali disebut
hiperaktivitas. Anak dengan simtom-simtom seperti itu juga sulit untuk
berkonsentrasi. Konsentrasi besar pengaruhnya terhadap belajar seorang siswa.
Jika seorang siswa mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, jelas belajarnya
akan sia-sia, karena hanya akan membuang tenaga, waktu, pikiran maupun biaya.
Seseorang yang dapat belajar dengan baik adalah orang yang dapat berkonsentrasi
dengan baik.
Usia sekolah merupakan usia penting dalam pertumbuhan dan
perkembangan anak sehingga jika anak usia sekolah fokus untuk bermain gadget
3

akan mengakibatkan penurunan konsentrasi. Anak usia sekolah merupakan Anak
usia 6 sampai dengan 12 tahun dimana usia anak memasuki Sekolah Dasar Faktor
yang menghambat konsentrasi belajar salah satunya yaitu penggunaan gadget.
Gadget merupakan barang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang
dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi, bahkan
hiburan.Gadget awalnya digunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan,
baik untuk sekolah, tugas kuliah, perkerjaan kantor dan bisnis, namun faktanya
gadget tidak hanya digunakan oleh orang dewasa (22 tahun keatas) atau lanjut
usia (60 tahun keatas), remaja (12-21 tahun), tapi pada anak- anak (7- 11 tahun),
dan ironisnya lagi gadget digunakan untuk anak usia (3-5 tahun) yang seharusnya
belum layak untuk menggunakan gadget (Widiawati & sugiman, 2014).
Penurunan konsentrasi pada anak dapat memberikan dampak negatif
terhadap tumbuh kembang anak yang akan mengakibatkan anak susah diajak
berkomunikasi, kurangnya respon pada saat orang tua mengajak berbicara dan
saat disekolah anak kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Hal ini disebabkan
karena anak terbiasa menggunakan gadget untuk mengisi kegiatan, sumber
penghiburan bahkan gadget menjadi teman setiannya, sehingga mereka tidak
tahan jika harus berpisah lama dengan gadgetnya. (Wijarnako, 2017).
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar
adalah motivasi. Adanya motivasi siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun dan
memiliki konsentrasi penuh dalam proses belajar. Motivasi belajar pada dasarnya
adalah suatu usaha yang didasari untuk menggerakkan, menerahkan dan menjaga
tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk melakukan sesuatu sehingga
mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi yang tinggi dalam belajar akan
mempengaruhi hasil belajar siswa, artinya semakin tinggi motivasi siswa dalam
belajar, semakin tinggi pula upaya dan usaha yang dilakukan, maka semakin
tinggi hasil belajar yang diperolehnya. Hasil belajar merupakan perubahan –
perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar dapat
diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran
di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal
sejumlah materi tertentu. Penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang
dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan
yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan pada siswa. Penilaian ini,
maka guru dapat mengukur tingkat pemahaman atau penguasaan siswa pada ilmu
pengetahuan yang telah diajarkan guru, tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi
juga sikap dan keterampilan yang telah dicontohkan guru.
Sudut pandang ilmu kesehatan jiwa, penggunaan gadget untuk usia dini
sangat tidak di sarankan karena dapat menggangu proses tumbuh kembangnya
secara alami. Penggunaan gadget yang berlebihan pada siswa terkadang sering
menimbulkan masalah (Hasanah & Kumalasari, 2015)pada proses belajar.
(Saroinsong, 2016) Penggunaan gadget berdampak merugikan pada keterampilan
interpersonal anak jika terlalu sering digunakan. Pengaruh handphone terhadap
prestasi belajar siswa yang lain adalah siswa menjadi lebih mengandalkan
handphone daripada harus belajar (Harfiyanto, Cahyo, & Tjaturahono, 2015).
4

Menurut para pakar pendidikan, sebaiknya juga seorang anak dikenalkan
pada fungsi dan cara menggunakan gadget saat berusia enam tahun. Karena di
usia tersebut perkembangan otak anak meningkat hingga 95% dari otak orang
dewasa. Sebab, jika mengenalkan gadget di bawah usia enam tahun, anak lebih
banyak untuk bermain karena anak tertarik dengan visual (gambar) dan suara yang
beragam yang terdapat pada gadget. Namun menurut sebuah studi yang dilakukan
pada tahun 2004 dipublikasikan oleh jurnal Pediatrics, anak-anak yang menonton
televisi saat usia mereka 1 sampai 3 tahun mengalami penurunan perhatian saat
usia mereka tujuh tahun.
2. Tujuan Literature Review
Mereview literature terkait pengaruh penggunaan gadget dan penurunan
konsentrasi belajar pada anak usia sekolah
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam literatur review ini menggunakan strategi
secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian,
pencarian melalui internet, tinjauan ulang artikel. Pencarian database yang
digunakan meliputi ProQuest, SciVerse ScienceDirect, Scopus, Pubmed,
Cohcrane library, EBSCOhost, ClinicalKey, Sage Publications. Kata kunci yang
digunakan dalam pencarian artikel yaitu nursing clinical practice, ICU room,
student experience. Terdapat 10 artikel yang diperoleh dan 8 artikel dianalisis
melalui analisis tujuan, kesesuaian topik, metode penelitian yang digunakan,
ukuran sampel, etik penelitian, hasil dari setiap artikel, serta keterbatasan yang
terjadi.
Systematic review dengan mereview artikel yang menggunakan metode
Prisma dan desain penelitian RCT, metaanalysis, cohort study, survey dan case
report berdasarkan evidence based. Kriteria inklusi yaitu semua penelitian yang
direview berupa penelitian yang berkaitan dengan penggunaan gadget dan
penurunan konsentrasi belajar pada anak usia sekolah. Pencarian literatur dengan
penelusuran artikel penelitian yang sudah terpublikasi dengan penggunaan gadget
dan penurunan konsentrasi belajar. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan
EBSCO, Elseiver Science Direct, Proquest E-Journals, Spinger link, EJournal,
dengan kata kunci penggunaan gadget, konsentrasi belajar, anak usia sekolah.
Terdapat 10 artikel Kemudian artikel yang didapatkan di saring berdasarkan full
text dan publication date 2015 – 2020 ditemukan 8 artikel. selanjutnya 8 artikel ini
discreening berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi dan didapatkan 8 artikel.
Berikutnya dilakukan analisis critical appraisal sesuai dengan pendekatan design
penelitian artikel yang diperoleh. Alat ukur yang digunakan adalah Critical
Appraisal Skills Programme (CS AP). Sehingga didapatkan hasil 8 artikel yang di
analisis melalui ekstraksi data. Ekstraksi data penelitian dibuatdari hasil masingmasing artikel penelitian yang diambil intisarinya meliputi judul penelitian, nama
peneliti, sampel yang digunakan, metode penelitian yang dilakukan dan hasil yang
diperoleh. dimasukan dalam tabel ekstraksi data.
5

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis dari 8 artikel yang diperoleh sesuai dengan kriterian
inklusi dan eksklusi, jenis penelitian yang didapatkan penelitian kuantitatif dan
kualitatif dengan hasil analisis sebagai berikut :
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1. Hasil Review Artikel
Tabel 1
Hasil Review Artikel
Peneliti

Judul

Tujuan

Dewi puji astuti
(2019)

Pengaruh
penggunaan gadget
terhadap hasil belajar
siswa pada mata
pelajaran
ekonomi
siswa kelas XI IPS di
SMA Negeri 3 Kota
jambi

Untuk
mengetahui
penggunaan
gadget
terhadap hasil belajar
siswa
pada
mata
pelajaran
ekonomi
siswa kelas XI IPS di
SMA Negeri 3 Kota
jambi

Putri hana febriana
(2017)

Analisis penggunaan
gadget
terhadap
kemampuan interaksi
sosial pada anak usia
dini

Tujuan penelitian ini
untuk mendeskripsikan
penggunaan
gadget
terhadap kemampuan
interaksi sosial anak
usia dini

Karakteristik
Sampel
Siswa kelas XI IPS

Anak usia dini
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Metode Penelitian

Hasil

Pendekatan dalam penelitian
ini adalah menggunakan
pendekatan deskriptif
kuantitatifPendekatan dalam
penelitian
ini
adalah
menggunakan pendekatan
deskriptif
kuantitatif

Berdasarkan
dari
hasil
penyebaran
angket yang telah dilaksanakan
pada siswa terhadap penggunaan
gadget oleh siswa
dapat
diketahui
bahwa
penggunaan gadget untuk media
sosial memperoleh TCR
sebesar 73,72%. penggunaan
gadget untuk game online
memperoleh TCR
sebesar 65,48% dan penggunaan
gadget
untuk
informasi
diperoleh hasil TCR sebesar
83,32%

metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian
ini adalah kajian pustaka
yaitu
dengan
menghubungkan penelitian
dengan literatur yang ada
dan mengisi celah dalam
penelitian sebelumnya

Hasil penelitian yang diperoleh
pada penelitian ini yaitu
penggunaan gadget kebanyakan
anak lebih menggunakannya
untuk bermain

Fahdian
rahmandani (2018)

Analisis
dampak
penggunaan gadget
(smartphone)
terhadap kepribadian
dan karakter (kekar)
peserta didik di SMA
Negeri 9 malang

Mendeskripsikan
solusi
penggunaan
gadget (smartphone)
yang ideal oleh peserta
didik di SMA Negeri 9
Malang.

Hampir
semua
peserta
didik
di
SMAN 9 Malang
memiliki
dan
menggunakan gadget,
khususnya
smartphone.

Penelitian ini menggunakan
teknik penelitian deskriptif
kualitatif

Beauty manumpil
dkk (2015)

Hubungan
Penggunaan Gadget
Dengan
Tingkat
Prestasi Siswa Di
SMA
Negeri
9
Manado

Tujuan penelitian ini
yaitu
untuk
mengetahui hubungan
penggunaan
gadget
dengan tingkat prestasi
belajar siswa di SMA
Negeri 9 Manado.

Sampel
dalam
penelitian ini yaitu
sebanyak 41 siswa
yaitu pada kelas XI
MIA 5

Penelitian ini bersifat survei
analitik dengan pendekatan
Cross sectional, dengan
menggunakan pendekatan
snapshot atau observasi
dilakukan pada satu waktu
tertentu

kharisma
bismi
alrasheed (2018)

Hubungan
antara
kecanduan
gadget
dengan
kecerdasan
emosi pada remaja

Penelitian ini bertujuan
untuk
mengetahui
apakah ada hubungan
antara
kecanduan
gadget
dengan

Remaja awal berusia
antara 12 -16 tahun

Probability sampling
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Hasil penelitian yang diperoleh
dapat
disimpulkan
sebagai
berikut: (a) Semua peserta didik
di
SMAN
9
Malang
menggunakan
gadget
(smartphone).
(b)
Terjadi
penyimpangan kepribadian dan
demoralisasi karakter peserta
didik yang aktif menggunakan
gadget (smartphone). (c) Solusi
ideal yaitu dengan memberikan
banyak pemahaman, dan sekolah
sudah menerapkan program
berbasis gadget (smartphone)
Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari 41
responden
sebanyak
18
responden menggunakan gadget
lebih dari 11 jam perhari dan
gadget
digunakan
untuk
browsing bahkan paling banyak
digunakan untuk bermain game
online dan untuk mengakses
berbagai media sosial yang ada (
Instagram, Path, Facebook,
twitter), mereka cenderung
memiliki
gadget
untuk
mengikuti trend yang ada saat ini
Hasil penelitian yang disajikan
pada pada tabel diatas dapat di
ketahui bahwa dari 379 orang
responden yang diteliti terdapat
11 orang (2,9%) yang tidak

kecerdasan emosi pada
siswa
SMP
di
kecamatan
setiabudi
Jakarta selatan.

Dindin syahyudin
(2019)

Pengaruh
gadget
terhadap
pola
interaksi sosial dan
komunikasi siswa

Tujuan penelitian ini
adalah
untuk
mengetahui
sejauh
mana dampak yang
diakibatkan
dari
penggunaan
gadget
terhadap
pola
komunikasi
dan
interaksi
sosial
dikalangan siswa SMP
Negeri 5 Tarogong
Kidul Garut pada tahun
pelajaran 2019-2020.

Sempel
dalam
penelitian ini yaitu
siswa SMP Negeri 5
Tarogong Kidul

Penelitian ini menggunakan
metode penelitian deskriptif
kuantitatif
dan
kajian
pustaka.
Penelitian
deskriptif
kuantitatif
dilakukan untuk mengetahui
gambaran apa adanya secara
angka terhadap bahan/kajian
yang sedang diteliti.

Meita dhamayanti
(2019)

Influence
of
Adolescents‘
Smartphone
Addiction on Mental
and
Emotional

Tujuan penelitian ini
adalah
untuk
menganalisis
hubungan
pengaruh
kecanduan
gawai

Remaja usia 11 – 12
tahun

Metode
penelitian
menggunakan
analitik
pontong
lintang
dari
beberapa Sekolah Dasar
Kota
Bandung
dan
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kecanduan gadget, kemudian
terdapat 105 orang (27,7%) yang
memiliki kecanduan gadget
dengan
kategori
rendah,
189orang
(49,9%)
memili
kecanduan gadget yang sedang,
67 orang (17,7%) yang memiliki
kecanduan gadget tinggi dan
terdapat 7 orang (1,8%) yang
memiliki kecanduan gadget
sangat tinggi.
penelitian ini adalah data
bagaimana Gadget tidak hanya
memiliki kelebihan dari fasilitas
yang
ditawarkan
kepada
pengunanya, melainkan juga
memberikan dampak negatif dari
penggunaan gadget yang cukup
mengganggu
aktifitas
dan
komunikasi sehari-harinya. Hasil
kuesioner tersebut bisa menjadi
bukti munculnya gangguan dan
pengaruh
negatif
bagi
penggunanya,
dan
hasil
kuesioner
pada
tabel
7
memperlihatkan
beberapa
dampak negatif yang cukup
besar persentasenya.
Persentase gangguan mental
emosional
normal
(60,7),
borderline (21,9) dan abnormal
(17,4). sebanyak 31 responden
atau 17,4%. Terdapat hubungan

Development in West
Java, Indonesia

Maya
ferdiana
rozalia (2017)

Hubungan intensitas
pemanfaatan gadget
dengan
prestasi
belajar sisea kelas V
sekolah dasar

terhadap
gangguan
mental emosional pada
remaja awal usia 11–
12 tahun.
mendeskripsikan
intensitas pemanfaatan
gadget

Kabupaten Sumedang pada
Oktober sampai Desember
2018
Populasi
dalam
penelitian ini terdiri
atas siswa kelas V
SDN Se-Gugus VIII
Kecamatan Bimbing
Kota Malang dengan
jumlah 8 kelas yang
terdiri dari 286 siswa
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Penelitian ini menggunakan
pendekatan
Kuantitatif
dengan
rancangan
Korelasional
noneksperimen.

bermakna Tingkat kecanduan
gawai yang tinggi dan masalah
mental emosi (rasio prevalens
1,45 (IK 1,141–1,779).
Hasil penelitian adalah: (1)
intensitas pemanfaatan gadget
(X) pada kategori ―sedang‖ ,
sebanyak 144 siswa dengan
presentase 67% ;(2) Variabel
prestasi belajar siswa (Y),
responden
termasuk
dalam
kategori ―cukup‖, sebesar 153
siswa dengan presentase 71% ;
(3) uji korelasi product moment
yang telah dilakukan dengan
tingkat kesalahan 5% diketahui
rhitung sebesar -0,033 dan rtabel
sebesar 0,133 , pengujian
hipotesis dalam penelitian ini
menyatakan bahwa h0 diterima.

2. Pembahasan
Penggunaan gadget berpengaruh terhadap hasil belajar siswa diperoleh
dari penelitian yang telah dilaksanakan. Dimana siswa masih banyak
menggunakan gadget pada saat jam mata pelajaran ekonomi. Hal ini berarti akan
berpengaruh pada hasil belajar siswa dan akan menjadikan masalah dalam proses
pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan gadget menurut Hasanah dan
Kumalasari (dalam Nurmalasari dan Wulandari, 2018) menyatakan bahwa
penggunaan gadget yang berlebihan pada siswa terkadang sering menimbulkan
masalah. Pada proses pembelajaran. Menurut Saroinsong (dalam Nurmalasari dan
Wulandari, 2018:112) menyatakan bahwa penggunaan gadget berdampak
merugikan pada keterampilan interpersonal anak jika terlalu sering digunakan.
Fenomena hasil belajar yang dicapai siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 3
Kota Jambi, masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Padahal
SMA Negeri 3 termasuk sekolah yang cukup bergengsi di Kota Jambi. Rendahnya
hasil belajar tersebut diduga masih banyak siswa yang tidak memperhatikan guru
saat menjelaskan materi pelajaran. Dikarenakan akibat siswa asyik bermain
gadget saat jam pelajaran. Hal ini dikarenakan, pihak sekolah yang
memperbolehkan siswa membawa HP atau smartphone ke sekolah. Akibatnya
siswa banyak yang bermain game, sosial media atau pun lainnya. Masih jarang
sekali siswa mempergunakan HP untuk mencari informasi mengenai materi
pelajaran, hanya beberapa siswa saja yang mempergunakannya dengan baik.
Berdasarkan observasi lainnya atau informasi dari ketika melaksanakan PPL,
kurangnya ketegasan guru terhadap siswa yang memainkan HP saat jam pelajaran
berlangsung. Dimana hal itu terjadi karena banyaknya siswa yang bermain HP dan
sehingga siswa banyak yang tidak mengerti atau memahami materi pelajaran yang
disampaikan oleh guru. Memainkan game online akan berdampak buruk bagi
yang memainkan game online tersebut. Contohnya, game online yang sekarang ini
banyak dimainkan oleh siswa di SMA Negeri 3 Kota Jambi, khususnya kelas XI
adalah mobile legends. Dampak negatif yang akan timbul akibat dari game online
khususnya bagi pelajar adalah siswa akan malas untuk belajar dan sering
menggunakan waktu luang mereka untuk bermain game. Siswa akan mencuri-curi
waktu dari jadwal belajar mereka untuk bermain game online. Bahkan di saat
pelajaran pun digunakan untuk memainkan game. Selain itu, waktu untuk belajar
dan membantu orang tua sehabis jam sekolah akan hilang karena main game.
Waktu pola makan akan terganggu, emosional siswa juga akan terganggu karena
efek game ini.
Pada anak usia dini ini, anak mengalami perkembangan dalam tahap
mengeksplor dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Anak usia
dini biasanya cenderung senang dengan hal-hal yang baru yang didapatnya
melalui aktivitas bermain. Tidak jarang pula anak bermain dan memuaskan rasa
penasaran mereka melalui gadget, karena gadget merupakan hal yang menarik
bagi mereka apalagi ditambah dengan aplikasi game online yang terdapat pada
gadget, sehingga kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu seharian untuk
bermain gadget. Padahal anak seusia mereka harus bermain dan berbaur dengan
teman-teman sebayanya.
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Penelitian sebelumnya yang berfokus pada Pengaruh Penggunaan Teknologi
Cellulerphone Terhadap Moral dan Karakter Siswa oleh Sri Utami (2014) menyatakan
bahwa ada pengaruh negatif dari penggunaan cellulerphone terhadap moral dan karakter
Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma‘arif Bulurejo, Madrasah Ibtidaiyah Bondowoso I, dan
Madrasah Ibtidaiyah Bondowoso II Mertoyudan Magelang. Terdapat pengaruh negatif
yang cukup signifkan antara siswa yang menggunakan cellulerphone dengan yang tidak
menggunakannya. Begitu juga dengan karakter siswa yang memiliki perbedaan cukup
kelihatan, bahwa siswa yang menggunakan cellulerphone memiliki karakter yang lebih
rendah dari pada siswa yang tidak menggunakan cellulerphone. Hasil penelitian tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penggunaan teknologi informasi semacam
cellulerphone/gadget (smartphone) yang tidak sesuai kebutuhan atau terlalu berlebihan
memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap personality (kepribadian) dan
karakter peserta didik. Hal ini merupakan salah satu penghambat dalam menciptakan
generasi yang baik (being good) dan cerdas (being smart).

hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 41 responden sebanyak 18
responden menggunakan gadget lebih dari 11 jam perhari dan gadget digunakan
untuk browsing bahkan paling banyak digunakan untuk bermain game online dan
untuk mengakses berbagai media sosial yang ada ( Instagram, Path, Facebook,
twitter), mereka cenderung memiliki gadget untuk mengikuti trend yang ada saat
ini (Hasella, 2013). Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil dari nilai ratarata siswa di XI MIA 5 yaitu 30 (73,2 %) responden memiliki nilai tinggi
sedangkan 11 (26,8 %) responden lainnya memiliki nilai rendah. Hasil dari
penelitian menunjukkan bahwa 19 (46,3 %) responden sering menggunakan
gadget dan 22 (53,7%) responden jarang menggunakan gadget. Manfaat
penggunakaan gadget didapatkan 30 (73,2 %) responden menggunakan gadget
untuk mengakses media sosial seperti Path, instagram,facebook,twitter, dan
berbagai media sosial lainnya. Penggunaan gadget dikarenakan tuntutan trend saat
ini yang menuntuk mereka untuk aktif dalam dunia internet atau media sosial,
oleh karena itu pada saat jam pelajaran, mereka juga sering menggunakan gadget
unutk menutupi rasa bosan karena jam pelajaran yang panjang. Hal ini
menyebabkan bahwa sebagaian materi yang dijelaskan oleh guru tidak lagi
diserap dengan baik karena siswa tidak mampu berkonsentrasi lagi dengan
pelajaran yang sedang berlangsung, yang dapat berakibat pada nilai akademik
siswa, juga siswa menjadi jarang berkomunikasi dengan temannya karena lebih
asik dengan gadget miliknya.
Penggunaan gadget dikarenakan tuntutan trend saat ini yang menuntuk
mereka untuk aktif dalam dunia internet atau media sosial, oleh karena itu pada
saat jam pelajaran, mereka juga sering menggunakan gadget unutk menutupi rasa
bosan karena jam pelajaran yang panjang. Hal ini menyebabkan bahwa sebagaian
materi yang dijelaskan oleh guru tidak lagi diserap dengan baik karena siswa tidak
mampu berkonsentrasi lagi dengan pelajaran yang sedang berlangsung, yang
dapat berakibat pada nilai akademik siswa, juga siswa menjadi jarang
berkomunikasi dengan temannya karena lebih asik dengan gadget miliknya.
Penggunaan gadget Terlalu lama dalam seluruh aktifitas sehari-hari akan
menganggu perkembangan dan kesehatan otak. Hal ini juga bisa menimbulkan
hambatan dalam kemampuan berbicara (untuk anak balita), serta menghambat
kemampuan dalam mengungkapkan pikirannya. Semakin sering anak
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menggunakan gadget terutama dalam jarak pandang yang tidak ideal akan
menganggu kesehatan terutama pada mata. Selain itu penggunaan gadget tanpa
bimbingan orang tua akan mengurangi minat baca anak karena terbiasa pada objek
bergambar dan bergerak. e. Aplikasi dan fitur menarik yang ada dalam gadget
bisa menghilangkan ketertarikan anak pada aktifitas sosial seperti bermain atau
melakukan kegiatan lain bersama teman-teman seusianya. Hal ini yang membuat
mereka bersifat lebih individualis, menutup dan menarik diri dari interaksi
sosialnya. Bahkan di hari libur dan diakhir pekan digunakan untuk bermain
gadget ketimbang bermain dengan teman-temannya
8 literatur yang telah peneliti uraikan dapat diartikan bahwa setiap
penggunaan gadget dapat membuat anak usia sekolah menjadi ketergantungan
menggunakan gadget yang akan mengakibatkan penurunan konsentrasi belajar.
penggunaan gadget dikarnakan adanya tuntutan trend yang membentuk mereka
untuk aktif dalam dunia maya ( media sosial). . Hal ini menyebabkan bahwa
sebagaian materi yang dijelaskan oleh guru tidak lagi diserap dengan baik karena
siswa tidak mampu berkonsentrasi lagi dengan pelajaran yang sedang
berlangsung, yang dapat berakibat pada nilai akademik siswa, juga siswa menjadi
jarang berkomunikasi dengan temannya karena lebih asik dengan gadget
miliknya. . Hal ini menyebabkan bahwa sebagaian materi yang dijelaskan oleh
guru tidak lagi diserap dengan baik karena siswa tidak mampu berkonsentrasi lagi
dengan pelajaran yang sedang berlangsung, yang dapat berakibat pada nilai
akademik siswa, juga siswa menjadi jarang berkomunikasi dengan temannya
karena lebih asik dengan gadget miliknya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penggunaan gadget berdampak merugikan pada keterampilan
interpersonal anak jika terlalu sering digunakan. Pengaruh handphone terhadap
prestasi belajar siswa yang lain adalah siswa menjadi lebih mengandalkan
handphone daripada harus belajar. Gadget merupakan barang canggih yang
diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita,
jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan
Berdasarkan hasil penelitian menyarankan hal-hal sebagai berikut: Intansi
pendidikan terutama bagi guru ini dapat menjadi masukan untuk meninjau
kembali dan memperhatikan konsentrasi belajar para muridnya terutama yang
menggunkan gadget.
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Abstract
This study aims to determine the description and influence of the use of gadgets
and student learning outcomes in economic subjects of class XI IPS students in SMA
Negeri 3 Kota Jambi. The design of this study uses quantitative descriptive. The
population used was 74 respondents of XI IPS students in SMA Negeri 3 Jambi City,
while the research sample used was all respondents of XI IPS students in SMA Negeri 3
Jambi City. The results obtained that the indicator that has the greatest value is the use
of gadgets to find information with a value of 83.32 with a good category. Meanwhile,
it is also known that the use of gadgets has an effect on student learning outcomes
obtained from research that has been carried out. Where students still use gadgets during
economic subject hours. This means that it will affect student learning outcomes and
will cause problems in the learning process.
Keywords : Gadgets, Learning Outcomes
PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan telah dilakukan
dengan berbagai upaya. Upaya yang telah dilakukan diantaranya, perubahan kurikulum
yang semakin menuntut siswa berpikir kritis dan penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai. Pembahasan tentang pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar.
Belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Bernilai edukatif
karena dalam proses belajar mengajar akan menghasilkan pengetahuan dan
perkembangan perilaku sesuai dengan tingkatan pembelajaran yang dilalui oleh peserta
didik.
Belajar mengajar merupakan kegiatan utama yang ada di sekolah. Harapan yang
tidak pernah sirna dari seorang guru adalah siswa-siswanya berhasil dalam
pembelajaran. Keberhasilan tersebut selalu dibarengi dengan usaha-usaha baik dari guru
maupun dari siswa sendiri. Seorang guru mengupayakan berbagai metode-metode
dalam menyampaikan ilmu pengetahuan.
Tujuan adanya berbagai macam metode yang digunakan adalah agar siswa tidak
merasa jenuh dan memiliki minat dalam proses belajarnya. Selain itu, guru juga selalu
memberikan berbagai motivasi guna membangkitkan semangat belajar siswa. Siswa
1
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akan memperoleh hasil belajar yang maksimal apabila siswa bersungguh-sungguh
dalam belajarnya. Kegiatan belajar yang dilakukan baik di sekolah maupun di rumah
harus berdasarkan dari keinginan yang timbul dari dalam dirinya.
Melalui sekolah siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dimana siswa
harus mengikuti seluruh peraturan yang ada di sekolah tersebut. Siswa harus menaati
peraturan yang ada di sekolah, apabila melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman.
Biasanya siswa melanggar peraturan di sekolah karena terbawa dengan pengaruh
lingkungan teman sebaya. Lingkungan sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang
termasuk kepada siapa kita berteman. Teman yang baik akan membawa pengaruh yang
baik begitu pula sebaliknya, teman yang buruk akan membawa pengaruh yang buruk.
Biasanya teman akan mengajak pada kegembiraan atau kesenangan semata.
Seperti teman akan mengajak pada permainan game online. Game online ini akan
membuat seseorang lebih senang untuk memainkannya, karena akan membuat
kecanduan apabila kalah maka seseorang akan mencoba lagi sampai menang dan jika
menang maka akan diulangnya kembali sampai menang berkali-kali. Inilah yang akan
membuat siswa berpengaruh negatif akibat adanya game online.
Fenomena hasil belajar yang dicapai siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Kota
Jambi, masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Padahal SMA
Negeri 3 termasuk sekolah yang cukup bergengsi di Kota Jambi. Rendahnya hasil
belajar tersebut diduga masih banyak siswa yang tidak memperhatikan guru saat
menjelaskan materi pelajaran. Dikarenakan akibat siswa asyik bermain gadget saat jam
pelajaran. Hal ini dikarenakan, pihak sekolah yang memperbolehkan siswa membawa
HP atau smartphone ke sekolah. Akibatnya siswa banyak yang bermain game, sosial
media atau pun lainnya. Masih jarang sekali siswa mempergunakan HP untuk mencari
informasi mengenai materi pelajaran, hanya beberapa siswa saja yang
mempergunakannya dengan baik.
Berdasarkan observasi lainnya atau informasi dari ketika melaksanakan PPL,
kurangnya ketegasan guru terhadap siswa yang memainkan HP saat jam pelajaran
berlangsung. Dimana hal itu terjadi karena banyaknya siswa yang bermain HP dan
sehingga siswa banyak yang tidak mengerti atau memahami materi pelajaran yang
disampaikan oleh guru.
Memainkan game online akan berdampak buruk bagi yang memainkan game
online tersebut. Contohnya, game online yang sekarang ini banyak dimainkan oleh
siswa di SMA Negeri 3 Kota Jambi, khususnya kelas XI adalah mobile legends.
Dampak negatif yang akan timbul akibat dari game online khususnya bagi pelajar
adalah siswa akan malas untuk belajar dan sering menggunakan waktu luang mereka
untuk bermain game. Siswa akan mencuri-curi waktu dari jadwal belajar mereka untuk
bermain game online. Bahkan di saat pelajaran pun digunakan untuk memainkan game.
Selain itu, waktu untuk belajar dan membantu orang tua sehabis jam sekolah akan
hilang karena main game. Waktu pola makan akan terganggu, emosional siswa juga
akan terganggu karena efek game ini.
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Secara istilah gadget berasal dari bahasa inggris yang artinya perangkat elektronik
kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam Bahasa Indonesia, gadget di sebut ―acang‖.
Manumpil, dkk (2015:15), menyatakan bahwa ―Gadget adalah sebuah teknologi yang
berkembang pesat dan memiliki fungsi khusus diantaranya yaitu smartphone, I phone,
dan blackberry. Gadget merupakan teknologi atau alat yang dibuat agar memiliki fungsi
lebih baik, komplit, dan praktis dibandingkan sebelumnya. Selain itu, desain dan
tampilan gadget dibuat jauh lebih baik dan modern. Perkembangan gadget pun menjadi
berkembang yang sering kali menganggap smartphone adalah sebuah gadget dan juga
teknologi komputer ataupun laptop bila telah dikeluarkan produk baru juga dianggap
sebagai gadget.
Abrahamson (2014:1) mengatakan bahwa: “Day by day, hundreds of tablet
applications that promise to teach children school content are spawned for immediate
global consumption, and the rate of this production juggernaut is only increasing.
Certainly this is a blessing for all stakeholders in the global pedagogical program. Yet
whereas educational apps may be streamlined and engaging, industry is by-and-large
uninformed by empirically based theory of learning, and consequently its products are
often of suboptimal pedagogical quality, orienting students on the rehearsal of
meaningless solution algorithms”.
Penggunaan gadget atau lebih spesifikasinya yaitu handphone atau smartphone
sudah banyak yang menggunakannya, baik dari dari kalangan anak-anak hingga orang
dewasa. Penggunaan smartphone ini sendiri lebih banyak digunakan oleh anak usia
muda terutama pada kalangan remaja. Pada kalangan remaja smartphone biasanya lebih
sering digunakan untuk bermain sosial media, game online, atau pun untuk mencari
informasi yang dibutuhkan.
Sarosa (2017:1-2), menjelaskan bahwa ―Informasi adalah sebagai organisasi yang
menyediakan proses dan informasi yang berguna bagi anggota dan pemangku
kepentingannya‖. Sistem informasi dimaksudkan untuk membantu organisasi
melakukan fungsi utamanya agar lebih efisien dan efektif. Informasi bisa dikatakan
sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi.
Informasi yang didapatkan dapat berupa berita, baik berita lokal maupun luar lokal.
Informasi yang dapat diperoleh selain berita, yaitu informasi tentang pengetahuan baik
tugas sekolah ataupun lainnya. Sebenarnya masih banyak informasi yang dapat
diperoleh seperti lowongan pekerjaan berbagi pengalaman, artikel, tajuk rencana dan
masih banyak lagi informasi lainnya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja dalam penggunaan gadget
menurut Fadilah (2015:31) yang meliputi: 1) Iklan yang merajalela di dunia
pertelevisian dan di media sosial, 2) Gadget menampilkan fitur-fitur yang menarik, 3)
Kecanggihan dari gadget, 4) Keterjangkauan harga gadget, dan 5) Lingkungan.
Belajar merupakan suatu proses penting bagi perubahan perilaku siswa, karena
belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh siswa. Semua
siswa dalam satu kelas dianggap memiliki kebutuhan yang sama sehingga guru pun
memperlakukan mereka dengan cara yang sama pula. Hasil belajar adalah hasil yang
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dicapai dari proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil belajar
diukur untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sehingga hasil belajar harus
sesuai dengan dengan tujuan pendidikan.
Samino, dkk (2012:48), menyatakan ―Hasil belajar adalah hasil yang dicapai
seseorang setelah melakukan kegiatan belajar dan penilaian yang dicapai seorang siswa
untuk mengetahui sejauhmana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sudah
diterima siswa‖. Sementara, Dimyati dan Mudjiono (2013:10) mengungkapkan bahwa
―Hasil belajar berupa kapabilitas yang timbul dari rangsangan yang berasal dari
lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar‖. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran di
sekolah namun juga karena rangsangan dari lingkungan sekitar.
Hasil belajar yang dicapai oleh siswa di sekolah merupakan salah satu ukuran
terhadap penguasaan materi pelajaran yang disampaikan. Peran guru dalam
menyampaikan materi pelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor-faktor
yang mempengaruhi hasil belajar siswa penting sekali untuk diketahui, artinya dalam
rangka membantu siswa mencapai hasil belajar yang se-optimal mungkin. Menurut
Rusman (2012:124), faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari fisiologis dan psikologis sedangkan
faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan instrumental.
Pada siswa, gadget bukan lagi digunakan untuk membantu dalam membuat tugas
atau informasi tentang pelajaran, melainkan siswa lebih banyak menggunakan gadget
untuk bermain game online, bermain sosial media dan lainnya. Akibat dari penggunaan
gadget yang berlebihan, menjadikan siswa malas untuk belajar bahkan ketika sedang
belajar disekolah pun siswa asyik memainkan gadgetnya masing-masing. Sehingga
akan berpengaruh pada nilai siswa yang biasanya akan diterima setiap semesternya. Hal
ini dapat dilihat pada saat pembagian rapor banyak siswa yang memperoleh nilai di
bawah KKM. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan,
sebagai berikut:
Gambar 1 Kerangka Berpikir
Penggunaan Gadget (X)
1. Penggunaan gadget untuk sosial media.
2. Penggunaan gadget untuk game online.
3. Penggunaan gadget untuk informasi.
Judhita (2017: 51)

Hasil Belajar (Y)
1. Hasil belajar kognitif menurut
Bloom (2013:50-51).
2. Hasil belajar afektif menurut
oleh Krathwohl (2013:51).
3. Hasil belajar psikomotorik.

METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif
kuantitatif. Menurut Martono (2015:215), penelitian kuantitatif merupakan penelitian
yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan
menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis
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bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan
satu sama lain.
Menurut Sugiyono (2012:91) mengatakan bahwa sampling adalah teknik yang
digunakan untuk mengambil sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian,
terdapat berbagai teknik sampel yang digunakan. Adapun teknik sampling yang
digunakan pada penelitian ini adalah sampling populasi atau populasi sampel, di mana
teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dengan mengambil seluruh populasi
untuk dijadikan sebagai sampel.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Adapun tanggapan responden atau siswa terhadap Penggunaan Gadget Kelas XI
IPS di SMA Negeri 3 Kota Jambi dapat dilihat dari pilihan kriteria jawaban setiap item
pertanyaan yang telah dikembangkan berdasarkan indikator dari variabel Penggunaan
Gadget Kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Berdasarkan dari hasil penyebaran
angket yang telah dilaksanakan pada siswa terhadap penggunaan gadget oleh siswa
dapat diketahui bahwa penggunaan gadget untuk media sosial memperoleh TCR
sebesar 73,72%. Sedangkan, penggunaan gadget untuk game online memperoleh TCR
sebesar 65,48% dan penggunaan gadget untuk informasi diperoleh hasil TCR sebesar
83,32%. Dari hasil tersebut dapat diketahui keterangan dari ketiga indikator penggunaan
gadget. Adapun perhitungan secara distribusi frekuensi dapat diketahui pada tabel
dibawah ini:
Tabel 1 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Variabel Penggunaan Gadget (X)
No.
1.

Indikator
Penggunaan Gadget Untuk Media
Sosial
2. Penggunaan Gadget Untuk Game
Online
Gadget
Untuk
3. Penggunaan
Informasi
Jumlah
Rata-rata
Sumber: Data Diolah, 2019.

Skor Rata-rata

Rerata

TCR

Keterangan

272,8

8,54

73,72

Cukup Baik

242,3

3,27

65,48

Cukup Baik

308,3

4,17

83,32

Baik

825,4
275,13

15,98
5,33

222,52
74,17

Cukup Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari ketiga indikator penggunaan
gadget diperoleh hasil TCR sebesar 74,17%. Artinya, bahwa pengunaan gadget itu
sendiri dapat dikatakan cukup baik atau tergolong cukup baik. Namun, pada
penggunaan gadget untuk informasi dapat dikatakan baik, karena TCR lebih besar dari
80%. Sementara, untuk gambaran hasil belajar siswa, dapat dideskripsikan bahwa
jumlah nilai keseluruhan siswa yang diperoleh adalah sebesar 2064,4 atau 57,34%.
Dapat diketahui bahwa nilai yang diperoleh kelas XI IPS 2 lebih besar dari nilai yang
diperoleh kelas XI IPS 1. Hal ini terlihat dari nilai atau persentase pada setiap kelas
masing-masing. Kelas XI IPS 2 memperoleh nilai lebih unggul sebesar 178,1. Dapat
disimpulkan berarti antusias belajar siswa kelas XI IPS 2 lebih tinggi dibandingkan
dengan kelas XI IPS 1.
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1. Gambaran Penggunaan Gadget dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Ekonomi Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Kota Jambi
Dapat diketahui dari ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur
penggunaan gadget diperoleh bahwa indikator yang memiliki nilai terbesar adalah
penggunaan gadget untuk mencari informasi dengan nilai 83,32 dengan kategori baik.
Sedang nilai terendah adalah penggunaan gadget untuk game online yakni sebesar
65,48 dengan kategori cukup baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget
sebesar 74,17% sehingga dapat dikatakan cukup baik dan hasil belajar dapat dikatakan
rendah.
Hal ini dapat diperkuat dengan penelitian Nurmalasari dan Wulandari (2018:118)
menyatakan bahwa disarankan untuk pihak sekolah lebih mengawasi siswa dan siswi
agar tidak menggunakan gadget pada saat proses belajar mengajar, dan memberikan
sanksi apabila terdapat siswa ataupun siswi yang kedapatan menggunakan gadget
sewaktu proses belajar mengajar berlangsung. Hasil penelitian menyarankan kepada
siswa agar lebih tidak terlalu sering dalam menggunakan gadget walaupun gadget tidak
mempengaruhi konsentrasi belajar dan tidak menimbulkan ketergantungan.
2. Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Kota Jambi
Dapat diinterprestasikan bahwa data penggunaan gadget terhadap hasil belajar
siswa dinyatakan varian homogen karena thitung < ttabel. Selanjutnya, data yang telah
dihitung dengan menggunakan secara manual dapat diperoleh sebagai berikut:
Y
= a + bx
= 54,60 – 0,011x
Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa penggunaan gadget
sebesar 0,011 dimana bila terjadi peningkatan penggunaan gadget maka akan
menurunkan hasil belajar siswa, sebaliknya bila terjadi penurunan penggunaan gadget
maka akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu penggunaan akan gadget
yang berlebihan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya, data yang telah
dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS for windows versi 19 telah diperoleh hasil
pada variable entered menggunakan metode enter. Hal tersebut menunjukkan bahwa
variabel bebas dimasukkan ke dalam metode regresi dengan mengabaikan besar
kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan hasil model
summary R = 11,30 dan R Square = 0,023.
Penggunaan gadget berpengaruh terhadap hasil belajar siswa diperoleh dari
penelitian yang telah dilaksanakan. Dimana siswa masih banyak menggunakan gadget
pada saat jam mata pelajaran ekonomi. Hal ini berarti akan berpengaruh pada hasil
belajar siswa dan akan menjadikan masalah dalam proses pembelajaran. Dengan
demikian, penggunaan gadget menurut Hasanah dan Kumalasari (dalam Nurmalasari
dan Wulandari, 2018:112) menyatakan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan pada
siswa terkadang sering menimbulkan masalah. Pada proses pembelajaran. Menurut
Saroinsong (dalam Nurmalasari dan Wulandari, 2018:112) menyatakan bahwa
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penggunaan gadget berdampak merugikan pada keterampilan interpersonal anak jika
terlalu sering digunakan.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Penggunaan gadget mendapat nilai TCR sebesar 74,17%, sehingga berada pada
kategori cukup baik. Hasil belajar siswa diperoleh yakni ada sekitar 49 peserta didik
memperoleh nilai di bawah KKM.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan gadget kelas XI IPS pada
Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 3 Kota Jambi dengan besaran sumbangsih
yang diberikan penggunaan gadget terhadap hasil belajar yakni sebesar R Square =
0,023 atau sebesar 2,3%.
Saran
Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini
berdasarkan data dan fakta yang ada dan terjadi dilapangan baik secara langsung
maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan gadget perlu diperhatikan pada saat jam kegiatan belajar agar kegiatan
belajar tidak terganggu dan perlu ditingkatkan melalui pembelajaran yang bersifat
diskusi sehingga terjalin komunikasi yang baik antar teman.
2. Bagi guru untuk lebih memperhatikan siswa yang menggunakan gadget saat belajar
karena penggunaan gadget saat jam belajar akan menganggu kegiatan belajar
tersebut. Hal ini dikarenakan, setiap peserta didik memiliki kemampuan dan
kelebihan tersendiri, untuk itu guru hendaknya lebih memperhatikan kelebihan
peserta didik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang melakukan
penelitian sejenis untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, selain dari dimensi
maupun indikator yang telah digunakan untuk lebih mengetahui gejala maupun
fenomena lain yang ada terhadap hasil belajar siswa.
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ABSTRAK
Perkembangan teknologi semakin canggih dan berkembang. Hal ini menyebabkan berbagai pengaruh
pola hidup manusia baik pola pikir maupun perilaku. Salah satu perkembangan teknologi yang
mempengaruhi pikiran manusia adalah gadget. Gadget adalah media yang digunakan sebagai sarana
komunikasi modern. Gadget tidak hanya mempengaruhi pola pikir atau perilaku orang dewasa, tapi
juga mempengaruhi tingkah laku anak usia dini. Intinya, anak usia dini cenderung senang dengan halhal baru yang ia dapatkan melalui aktivitas dengan bermain. Bermain sangat menyenangkan bagi
anak-anak, dengan bermain anak bisa menggali semua potensi. Mayoritas anak di Indonesia
menghabiskan waktu bermain dengan gadget. Tentunya ini mempengaruhi perkembangan anak,
terutama dalam pengembangan interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan yang
terjadi dalam kelompok induvidu yang saling berhubungan baik dalam komunikasi maupun aksi
sosial. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi
sosial anak usia dini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian
pustaka yaitu dengan menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada dan mengisi celah dalam
penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini yaitu penggunaan gadget
kebanyakan anak lebih menggunakannya untuk bermain. Dari hal kecil tersebut, anak yang awalnya
senang bermain dengan temannya dapat berubah dengan terbiasanya diberikan gadget sebagai
pengganti teman bermain.
Kata Kunci: Gadget, Interaksi Sosial

ABSTRACT
Technological developments increasingly sophisticated and growing. This leads to various influences
of human lifestyle both mindset and behavior. One of the technological developments that affect the
human mind is the gadget. Gadgets are media used as a means of modern communication. Gadgets not
only affect the mindset or behavior of adults, but also affect the behavior of young children. In
essence, early childhood tend to be happy with new things that he got through the activity by playing.
Playing is fun for the kids, with children's play can explore all the potential. The majority of children
in Indonesia spend time playing with gadgets. Surely this affects the development of children,
especially in the development of social interaction. Social interactions can be interpreted as
relationships that occur within induvidu groups are interconnected both in communication and social
action. The purpose of this study to describe the use of gadgets to the ability of social interaction of
early childhood. The research method used in this study is literature review is by connecting research
with existing literature and fill the gap in previous research. The results obtained in this study is the
use of gadgets most children use it to play. From these small things, children who initially love to play
with their friends can change with the usual given a gadget as a substitute for playmates.
Keywords : Gadget, Social Interaction
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi semakin
berkembang dengan pesat sesuai dengan
perkembangan zaman.Teknologi muncul
berbagai macam jenis dan fitur dari
teknologi selalu baru dari hari ke hari.
Kebutuhan teknologi merupakan salah satu
kebutuhan penting saat ini. Hal ini
disebabkan karena teknologi sangat
dibutuhkan untuk keperluan banyak.
Teknologi sangat mudah didapatkan
karena harga ada yang murah dan ada juga
yang mahal sesuai dengan kantong
ekonomi penggunanya.
Gagdet merupakan salah satu bentuk
nyata dari berkembangnya Ipteks pada
zaman sekarang. Tentunya dengan
berkembangnya Ipteks, hal ini sangat
mempengaruhi pola kehidupan manusia
baik dari segi pola pikir maupun perilaku.
Tentunya dengan bantuan teknologi seperti
gadget dapat mempermudah kegiatan
manusia agar tidak memakan waktu yang
lama. Selain itu, penggunaan gadget dalam
kehidupan
sehari-hari
tidak
hanya
mempengaruhi perilaku orang dewasa,
anak-anak pun tidak luput dari pengaruh
penggunaan gagdet salah satunya dalam
kemampuan interaksi sosial.
Pendidikan anak usia dini adalah
anak yang berusia 0-6 tahun, pendidikan
anak usiadini memiliki peranan yang
sangat penting untuk mengembangkan
kepribadian anak serta mempersiapkan
anak untuk memasuki jenjang pendidikan
yang lebih lanjut (Fauziddin, 2016)
Anak usia dini adalah anak yang
berada pada usia 0-8 tahun. Menurut
Beichler dan Snowman (Dwi Yulianti,
2010:7), anak usia dini adalah anak yang
berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan
hakikat anak usia dini (Augusta, 2012)
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. Masa anak usia dini sering
disebut dengan istilah “golden age” atau
masa emas. Pada masa ini hampir seluruh
potensi anak mengalami masa peka untuk
tumbuh dan berkembang secara cepat dan
hebat. Perkembangan setiap anak tidak
sama karena setiap individu memiliki
perkembangan yang berbeda.
Pada anak usia dini ini, anak
mengalami perkembangan dalam tahap
mengeksplor dan berinteraksi langsung
dengan lingkungan sekitarnya. Anak usia
dini biasanya cenderung senang dengan
hal-hal yang baru yang didapatnya melalui
aktivitas bermain. Tidak jarang pula anak
bermain dan memuaskan rasa penasaran
mereka melalui gadget, karena gadget
merupakan hal yang menarik bagi mereka
apalagi ditambah dengan aplikasi game
online yang terdapat pada gadget, sehingga
kebanyakan dari mereka menghabiskan
waktu seharian untuk bermain gadget.
Padahal anak seusia mereka harus bermain
dan
berbaur
dengan
teman-teman
sebayanya.
Tidak dapat dipungkiri, gadget
sangat mempengaruhi kehidupan manusia,
baik orang dewasa maupun anak-anak.
Smartphone, notebook, tablet dan aneka
ragam bentuk gadget dalam kehidupan
sehari-hari sangat mudah ditemui pada
zaman sekarang. Hal seperti ini bukan
menjadi hal yang mewah untuk zaman
sekarang, karena sebagian dari anak-anak
sudah difasilitasi oleh orang tuanya sendiri
agar orang tua lebih leluasa untuk
melakukan
aktivitas
tanpa
harus
mendampingi anak bermain. Anak-anak
tentunya sangat senang jika memperoleh
gadget dari orang tuanya. Namun tanpa
disadari,
hal
seperti
ini
sangat
mempengaruhi kemampuan interaksi sosial
pada anak.
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Gadget
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
martphone seperti iphone dan blackberry,
serta netbook (perpaduan antara komputer
portabel seperti notebook dan internet).
Novitasari (2016) menyatakan bahwa
media memungkinkan seseorang untuk
melakukan sebuah interaksi sosial,
khususnya untuk kontak sosial maupun
berkomunikasi satu dengan yang lainnya
tidaklah
susah,
hanya
dengan
menggunakan gadget seseorang dapat
berinteraksi satu dengan lainnya. Gadget
menurut
kamus
berarti
perangkat
elektronik kecil yang memiliki fungsi
khusus. Gadget merujuk pada suatu peranti
atau instrument kecil yang memiliki tujuan
dan fungsi praktis spesifik yang berguna
(Castelluccio, Michael. 2007).
A gadget is a smalltechnological
object (such as a device or an appliance)
that has a particular function, but is often
thought of as a novelty. Gadgets are
invariably considered to be more unusually
or cleverly designed than normal
technology at the time of their invention.
Gadgets are sometimes also referred to as
gizmos. (Wikipedia.com)
Pada dasarnya, gadget diciptakan
untuk kemudahan konsumen dalam
menggunakan media komunikasi. Definisi
komunikasi menurut Laswell (West dan
Turner. 2007:30-31) adalah suatu proses
yang menjelaskan siapa, mengatakan apa,
dengan saluran apa, kepada siapa, dengan
akibat atau hasil apa, gadget jika dilihat
melalui model komunikasi Laswell,
merupakan media dalam menyampaikan

pesan antara komunikator dan komunikan.
Dapat
disimpulkan
bahwa
gadget
merupakan salah satu media untuk
berkomunikasi dengan tujuan untuk
mempermudah
kegiatan
komunikasi
manusia.
Anak Usia Dini
Di Indonesia pengertian anak usia
dini ditujukan kepada anak yang berusia 06 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. Sedangkan
Anak usia dini menurut NAEYC (National
Association for The Education of Young
Children), adalah anak yang berusia antara
0 sampai 8 tahun yang mendapatkan
layanan pendidikan di taman penitipan
anak, penitipan anak dalam keluarga
(family child care home), pendidikan
prasekolah baik negeri maupun swasta,
taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar
(SD). Hal ini dapat disebabkan pendekatan
pada kelas awal sekolah dasar kelas I, II
dan III hampir sama dengan usia TK 4-6
tahun.
Usia dini merupakan masa emas,
masa ketika anak mengalami pertumbuhan
dan perkembangan yang pesat. Pada usia
ini anak paling peka dan potensial untuk
mempelajari sesuatu, rasa ingin tahu anak
sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari
anak sering bertanya tentang apa yang
mereka lihat. Apabila pertanyaan anak
belum terjawab, maka mereka akan terus
bertanya
sampai
anak
mengetahui
maksudnya. Di samping itu, setiap anak
memiliki keunikan sendiri-sendiri yang
berasal dari faktor genetik atau bisa juga
dari faktor lingkungan. Faktor genetik
misalnya dalam hal kecerdasan anak,
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sedangkan faktor lingkungan bisa dalam
hal gaya belajar anak.
Hakikat anak usia dini (Augusta,
2012) 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. Dari berbagai definisi,
peneliti menyimpulkan bahwa anak usia
dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun
yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan
perkembangan, baik fisik maupun mental.
Anak usia dini merupakan masa
peka dalam berbagai aspek perkembangan
yaitu
masa
awal
pengembangan
kemampuan fisik motorik, bahasa, sosial
emosional, serta kognitif. Menurut Piaget
(Slamet Suyanto, 2003: 56-72), anak
memiliki 4 tingkat perkembangan kognitif
yaitu tahapan sensori motorik (0-2 tahun),
pra operasional konkrit (2-7 tahun),
operasional konkrit (7-11 tahun), dan
operasional formal (11 tahun ke atas).
Karakteristik anak usia dini merupakan
individu
yang
memiliki
tingkat
perkembangan yang relatif cepat merespon
(menangkap) segala sesuatu dari berbagai
aspek perkembangan yang ada. Sedangkan
karakteristik anak usia dini menurut
Richard D.Kellough (Kuntjojo, 2010)
adalah sebagai berikut: a) egosentris, b)
memiliki curiosity yang tinggi, c) makhluk
sosial, d) the unique person, e) kaya
dengan fantasi, f) daya konsentrasi yang
pendek, g) masa belajar yang paling
potensial.
Anak-anak yang berada pada masa
prasekolah berada pada periode yang
sensitif, ia mudah menerima rangsanganrangsangan dari lingkungan. Menurut
Hainstok dalam Sujiono (2009:54) pada
masa ini anak mulai peka untuk menerima
berbagai stimulasi dan upaya pendidikan
dari lingkungan baik disengaja atau tidak.

Pada masa ini pula terjadi pematangan
fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga
anak
siap
merespon
dan
mengaktualisasikan tahapan perkembangan
pada prilakunya sehari hari.
Wiyani
(2012:86)
mengungkap
prinsip-prinsip
perkembangan
anak,
meliput;. a) anak berkembang secara
holistik, b) perkembangan terjadi dalam
urutan yang teratur, c) perkembangan anak
berlangsung pada tingkat yang beragam
didalam
dan
diantara
anak,
d)
perkembangan baru didasarkan pada
perkembangan
sebelumnya
dan
e)
perkembangan mempunyai pengaruh yang
bersifat kumulatif. Sedangkan Aqib
(2011:75) mengutarakan prisip-prinsip
perkembangan sebagai berikut; a) anak
belajar dengan baik jika kebutuhan
fisiknya terpenuhi, b) anak belajar secara
terus menerus, membangun pemahaman
hingga mencipta sesuatu, c) anak belajar
melalui interaksi sosial, d) motivasi timbul
dari minat dan ketekunan, e) adanya
perbedaan dan dalam gaya belajar dan f)
memulai dari yang sederhana kekompleks,
konkret ke abstrak, gerakan ke verbal dan
dari diri kesosial.
Interaksi Sosial
Kata interaksi secara umum dapat
diartikan saling berhubungan atau saling
bereaksi dan terjadi pada dua orang
induvidu atau lebih. Sedangkan sosial
adalah berkenaan dengan masyarakat
(Wiyono, 2007:234). Oleh karena itu
secara umum interaksi sosial dapat
diartikan sebagai hubungan yang terjadi
dalam sekelompok induvidu yang saling
berhubungan baik dalam berkomunikasi
maupun melakukan tindakan sosial.
Interaksi sosial merupakan pula
salah satu prinsip integritas kurikulum
pembelajaran yang meliputi keterampilan
berkomunikasi, yang bekerja sama yang
dapat untuk menumbuhkan komunikasi
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yang harmonis antara individu dengan
lingkungannya (Hernawan, 2010:314).
(Max Weber dalam Hernawan,
2010:14), menjelaskan bahwa tindakan
interaksi sosial adalah tindakan seorang
individu yang dapat mempengaruhi
individu-individu
lainnya
dalam
lingkungan sosial. Dalam bertindak atau
berperilaku sosial, seorang individu
hendaknya memperhitungkan keberadaan
individu
lain
yang
ada
dalam
lingkungannya. Hal tersebut penting
diperhatikan karena tindakan interaksi
sosial merupakan
perwujudan dari
hubungan atau interaksi sosial. Dapat
disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah
hubungan atau komunikasi yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan tujuan
untuk saling mempengaruhi satu dengan
yang lainnya untuk mencapai tujuan
tertentu, dalam hal ini dapat diartikan
bahwa dalam interaksi sosial terdapat
dalam hubungan antar individu, kelompok,
yang merupakan hubungan yang dilakukan
oleh manusia untuk bertindak terhadap
sesuatu atas dasar makna yang dimiliki
oleh manusia.
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.
Anak tidak lagi puas bermain sendiri
dirumah atau dengan saudara-saudara
kandung atau melakukan kegiatan-kegiatan
dengan anggota-anggota keluarga. Anak
ingin bersama teman-temannya dan akan
merasa kesepian serta tidak puas bila tidak
bersama teman-temannya.
Menurut Hurlock (1998) factor yang
mempengaruhi perkembangan sosial anak
yaitu :

1. Keluarga
a. Hubungan antar orang tua, antar
saudara antar anak dengan orang
tua.Hubungan anak dengan orangtua
ataupun saudara akan terjalin rasa
kasih sayang, dimana anak akan lebih
terbuka dalam melakukan interaksi
karena terjalinnya hubungan yang baik
yang di tunjang oleh komunikasi yang
tepat. Peran orang tua akan
membimbing sang anak untuk
mengenal lingkungan sekitar tempat
tinggalnya.
b. Urutan
anak
dalam
keluarga
(sulung/tengah/bungsu)
Urutan posisi anak dalam keluarga
berpengaruh pada anak misalnya sang
anak merupakan anak terakhir maka
dipastikan
sang
anak
selalu
bergantung pada orangtua dan
saudaranya. Jika hal ini terjadi akan
berpengaruh pada tingkat kemandirian
anak tersebut.
c. Jumlah keluarga
Pada dasarnya jumlah anggota yang
besar berbeda dengan jumlah anggota
yang sedikit, maka perhatian, waktu
dan kasih saying lebih banyak
tercurahkan, dimana segala bentuk
aktifitas dapat ditemani ataupun
dibantu. Hal ii berbeda dengan anak
dengan keluarga yang besar.
d. Perlakuan keluarga terhadap anak
Adanya perlakuan keluarga terhadap
anak prasekolah secara langsung
mempengaruhi pribadi dan gerakan
sang anak, dimana dalam keluarga
tertanam rasa saling perhatian, tidak
kasar dan selalu merespon setiap
kegiatan
anak,
maka
dapat
berpengaruh terhadap perkembangan
anak yang lebih baik dan terarah.
e. Harapan orang tua terhadap anak
Setiap orangtua memiliki harapan
mempunyai anak yang baik, cerdas
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dan terarah dalam masa depannya.
Harapan orangtua adalah mempunyai
anak yang memilikiperkembangan
sesuai
dengan
pertumbuhannya.
Artinya bahwa perkembangan anak
pra sekolah yang sekolah bertujuan
mempunyai
arah
sesuai
perkembangannya.
2.
Factor diluar keluarga
a. Interaksi dengan teman sebaya
Setiap
anak
jika
mempunyai
perkembangan yang baik, maka
secara alami dapat berinteraksi
dengan temannya tanpa harus
disuruh atau dditemani keluarga
karena anak memiliki arahan yang
jelas.
b. Hubungan dengan orang dewasa
diluar rumah
Jika seorang anak selalu bergaul
dengan siapa saja maka sang anak
dapat menyesuaikan lingkungan
orang dewasa dimana anak tanpa
malu-malu berinteraksi dengan orang
yang lebih dewasa darinya.
c. Kemampuan untuk dapat diterima
dikelompok
Anak-anak yang populer dan melihat
kemungkinan
memperoleh
penerimaan kelompok lebih di
pengaruhi kelompok, kurang di
pengaruhi keluarga dibandingkan
hubungan
anak-anak
yang
pergaulannya dengan kelompok tidak
begitu akrab. Anak-anak yang hanya
melihat adanya kesempatan kecil
untuk dapat diterima kelompok
mempunyai motivasi kecil pula
untuk menyesuaikan diri dengan
standar kelompok
d. Keamanan karena status dalam
kelompok
Anak-anak yang merasa aman dalam
kelompok akan lebih bebas dalam
mengekspresikan ketidak cocokan
mereka dengan pendapat anggota

lainnya. Sebaliknya, mereka yang
merasa
tidak
aman
akan
menyesuikan diri sebaik mungkin
dan mengukuti anggota lainnya.
e. Tipe kelompok
Pengaruh kelompok berasal dari
jarak sosial yaitu derajat hubungan
kasih sayang diantara para anggota
kelompok. Pada kelompok primer (
antara lain keluarga atau kelompok
teman sebaya) ikatan hubungan
dalam
kelompok
lebih
kuat
dibandingkan dengan pada kelompok
sekunder (antara lain kelompok
bermain yang diorganisasikan atau
perkumpulan sosial) atau pada
kelompok tertier ( antara lain orangorang yang berhubungan dengan
anak minsalnya di dalam bus)
f. Perbedaan keanggotaan dalam
kelompok
Dalam sebuah kelompok, pengaruh
terbesar biasanya timbul dari
pemimpin kelompok dan pengaruh
yang terkecil berasal dari anggota
yang paling tidak populer.
g. Kepribadiaan
Anak-anak yang merasa tak mampu
atau rendah diri lebih banyak
dipengaruhi oleh kelompok di
bandingkan dengan mereka yang
memiliki kepercayaan pada diri
sendiri yang besar dan yang lebih
menerima diri sendiri.
h. Motif menggabungkan diri
Semakin kuat motif anak-anak
untuk menggabungkan diri (
affilation motive) yaitu, keinginan
untuk diterima, semakin rentan
mereka terhadap pengaruh anggota
lainnya, terutama pengaruh dari
mereka yang mempunyai status
tinggi dalam kelompok.
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Karakteristik Interaksi Sosial
Menurut (Gerungan, 2010:14) bahwa
interaksi sosial itu memiliki karakteristik
yang dinamis dan tidak statis. Hal ini
berarti bahwa karakteritik interaksi sosial
dapat ditinjau dari berbagai segi sesuai
dengan ciri interaksi yang dilakukan
manusia. Artinya bahwa karakteritik
interkasi akan dapat dilihat secara detail
pada model interaksi yang dilakukan oleh
manusia. Secara umum model karakteristik
interaksi
sosial
dapat
diartikan
sebagaimodel interaksi sosial yang secara
induvidu,secara kelompok serta kelompok
dengan kelompok. Untuk kejelasan
karakteristik tersebut maka peneliti akan
menguraikan karakteristik interaksi sosial
sebagai berikut:
1. Interaksi antara individu dengan
individu
Interaksi ini terjadi karena hubungan
masing-masing personil atau individu.
Perwujudan dari interaksi ini terlihat
dalam bentuk komunikasi lisan atau
gerak tubuh, seperti berjabat tangan,
saling menegur, bercakap-cakap, atau
saling bertengkar.
2. Interaksi Antara Individu dengan
Kelompok
Bentuk interaksi ini terjadi antara
individu dengan kelompok. Individu
memiliki
kepentingan
untuk
berinteraksi dengan kelompok tersebut.
Misalnya seorang guru memiliki
hubungan dengan individuatau siswa di
sekolah. Bentuk interaksi semacam ini
juga menunjukkan bahwa kepentingan
seseorang individu berhadapan dengan
kepentingan kelompok.
3. Interaksi Antara Kelompok dengan
Kelompok
Jenis interaksi ini saling berhadapan
dalam bentuk berkomunikasi,namun
bisa juga ada kepentingan individu di
dalamnya atau kepentingan individu

dalam
kelompok
tersebut.Ini
merupakan
satu kesatuan yang
berhubungan
dengan kepentingan
individu dalam kelompok yang lain.
Bentuk-bentuk Interaksi Sosial
Menurut (Gerungan,
2010:194)
bahwa
sesuai
dengan
bentuk
pelaksanaannya terdapat jenis interaksi
sosial yaitu. Guna dalam menjelaskan
bentuk interaksi sosial tersebut akan
diuraikan sebagai berikut:
1. Interaksi Antar status
Interaksi antar status adalah hubungan
antara dua pihak dalam individu yang
berbeda dalam satu lingkungan yang
bersifat formal sehingga masingmasing pihak dapat melakukan
interaksinya didasarkan pada status
masing-masing. Misalnya hubungan
antara guru dan siswa atau siswa
dengan orang tua atau dengan
keluarganya yang berbeda status.
2. Interaksi Antar kepentingan
Interaksi
antara
kepentingan
merupakan hubungan antara pihak
induvidu yang berorientasi terhadap
kepentingan dari masing-masing pihak.
Dalam hubungan ini, masing-masing
pihak saling memberikan solidaritasnya
untuk mendukung terciptanya suatu
sikap
yang
harmonis
sehingga
komunikasi tersebut dapat tercapai
dengan baik.
3. Interaksi antara Keluarga
Interaksi antar keluarga merupakan
suatu hubungan yang terjadi antar
pihak yang mempunyai hubungan
darah. Pada hubungan ini,solidaritas
antara anggota yang relatif lebih tinggi
dan bentuk hubungannya lebih bersifat
informal.
4. Interaksi antar Persahabatan
Interaksi ini merupakan hubungan
antara dua atau lebih dimana masing-
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masing individu sangat mendambakan
adanya komunikasi yang saling
menguntungkan untuk menjalin suatu
hubungan yang sedemikian dekat atau
kekerabatan.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan kajian
pustaka, kajian pustaka dalam suatu
penelitian ilmiah adalah salah satu bagian
penting dari keseluruhan langkah-langkah
metode penelitian. Cooper dalam Creswell
mengemukakan bahwa kajian pustaka
memiliki
beberapa
tujuan
yakni;
menginformasikan kepada pembaca hasilhasil penelitian lain yang berkaitan erat
dengan penelitian yang dilakukan saat itu,
menghubungkan
penelitian
dengan
literatur-literatur yang ada, dan mengisi
celah-celah dalam penelitian-penelitian
sebelumnya. Geoffrey dan Airasian
mengemukakan bahwa tujuan utama kajian
pustaka adalah untuk menentukan apa yang
telah dilakukan orang yang berhubungan
dengan topik penelitian yang akan
dilakukan. Dengan mengkaji penelitian
sebelumnya, dapat memberikan alasan
untuk hipotesis penelitian, sekaligus
menjadi indikasi pembenaran pentingnya
penelitian yang akan dilakukan. Lebih
lanjut Anderson mengemukakan bahwa
kajian pustaka dimaksudkan untuk
meringkas, menganalisis, dan menafsirkan
konsep dan teori yang berkaitan dengan
sebuah proyek penelitian.
HASIL DAN 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 anakanak agar tidak mengganggu pekerjaan
oarang tuanya sehingga para orang tua
menyediakan fasilitas berupa gadget untuk
anaknya yang masih berusia dini
(Widiawati & Sugiman, 2014).
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 oleh
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, orangtua 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 (Prasetyo, 2013). Para
responder menyebutkan bahwa dalam
penggunaan gadget kebanyakan anak lebih
menggunakannya untuk bermain. Dari hal
kecil 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
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dari hal itu sebenarnya adalah dapat
membuat anak lebih bersikap individualis
karena lama kelamaan menyebabkan lupa
berkomunikasi dan berinteraksi terhadap
lingkungan di sekitarnya (Simamora,
2016).
Hal tersebut dapat menyebabkan
interaksi sosial antara anak dengan
masyarakat, lingkungan sekitar berkurang,
bahkan semakin luntur (Ismanto dan
Onibala, 2015). 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 selalu
dibatasi
durasinya
dan
selalu
dilakukan
pengawasan sehingga hal tersebut tidak
terjadi.
Menurut Maulida (2013) Tandatanda anak usia dini kecanduan gadget:
1. Kehilangan
keinginan
untuk
beraktivitas;
2. Berbicara tentang teknologi secara
terus menerus;
3. Cenderung sering membantah suatu
perintah jika itu menghalangi dirinya
mengakses gadget;
4. Sensitif atau gampang tersinggung,
menyebabkan mood yang mudah
berubah;
5. Egois, sulit berbagi waktu dalam
penggunaan gadget dengan orang lain;
6. 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
terutamadengan
hubugannya
dengan
kehidupan sosial anak tersebut (Ameliola,
2013)
KESIMPULAN
Hal ini menyebabkan berbagai
macam pengaruh terhadap pola kehidupan
manusia baik pola pikir maupun perilaku.
Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk
menyediakan
barang-barang
yang
diperlukan
bagi
kelangsungan
dan
kenyamanan hidup manusia. Salah satu
perkembangan teknologi yang sangat
mempengaruhi pola pikir manusia adalah
gadget. 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.
Salah satunya mempengaruhi interaksi
sosial pada anak usia dini.
Interaksi sosial berasal dari istilah
dalam
bahasa
Inggris social
interaction yang berarti saling bertindak.
Interaksi sosial merupakan hubungan
sosial yang dinamis, bersifat timbal balik
antarindividu, antarkelompok, dan antara
individu dengan kelompok. Interaksi sosial
terjadi apabila satu individu melakukan
tindakan sehingga menimbulkan reaksi
bagi individu-individu lain. Interaksi sosial
tidak hanya berupa tindakan yang berupa
kerja sama, tetapi juga bisa berupa
persaingan dan pertikaian.
Berkaitan dengan pengaruh gadget
terhadap interaksi sosial pada anak usia
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dini ternyata memberikan dampak negatif.
Seringnya anak usia dini berinteraksi
dengan gadget dan juga dunia maya
mempengaruhi 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 perduli
terhadap lingkungannya.
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.
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ABSTRAK
Penggunaan gadget (smartphone) yang terlalu berlebihan dan tidak sewajarnya akan
menimbulkan pengaruh terhadap kepribadian dan karakter peserta didik. Kepribadian
peserta didik seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menanamkan karakter kepada
mereka. Karena antara kepribadian dan karakter tersebut akan sangat berpengaruh terhadap
tumbuh-kembang peserta didik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk: (a) Mengetahui
penggunaan gadget (smartphone) oleh peserta didik di SMA Negeri 9 Malang, (b)
Mendeskripsikan kepribadian dan karakter peserta didik yang menggunakan gadget
(smartphone) di SMA Negeri 9 Malang, dan (c) Mendeskripsikan solusi penggunaan
gadget (smartphone) yang ideal oleh peserta didik di SMA Negeri 9 Malang. Penelitian ini
menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti berusaha memberikan
gambaran secara sistematis dan cermat berdasarkan fakta – fakta aktual dan sifat – sifat
populasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah – masalah aktual dan
mengumpulkan data. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara, angket,
observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang digali informasinya yakni Wakil Kepala
Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru PPKn, Guru Agama Islam, Guru BK, Guru IPS, Guru IPA
dan Siswa - siswi Kelas XI SMA Negeri 9 Malang. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Hampir semua peserta didik di SMAN 9
Malang memiliki dan menggunakan gadget, khususnya smartphone. Rata-rata waktu
peserta didik menggunakan gadgetnya selama 3 sampai lebih dari 7 jam untuk membuka
media sosial. (b) Kepribadian peserta didik yang menggunakan gadget (smartphone)
cenderung lebih pasif seperti individualis, tertutup, kurang peduli dengan sekitarnya dan
rasa sosial dari anak kurang. Sedangkan karakternya memiliki kecenderungan lebih apatis,
pola pikirnya cenderung irasional, mencari mudahnya saja dan kurang mempunyai simpati.
(c) Penggunaan gadget (smartphone) yang ideal yaitu dengan memberikan banyak
pemahaman kepada peserta didik dan menerapkan program yang memiliki hubungan
dengan penggunaan gadget (smartphone). Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan
sebagai berikut: (a) Semua peserta didik di SMAN 9 Malang menggunakan gadget
(smartphone). (b) Terjadi penyimpangan kepribadian dan demoralisasi karakter peserta
didik yang aktif menggunakan gadget (smartphone). (c) Solusi ideal yaitu dengan memberikan
banyak pemahaman, dan sekolah sudah menerapkan program berbasis gadget (smartphone).
Kata Kunci : Analisis, Penggunaan Gadget (Smartphone), Kepribadian Karakter.
ABSTRACT
The use of gadgets (smartphone) which is too excessive and not reasonable will be
impacting on the personality and character of students. Personality of students should be
particular concern on instilling character for them. Because between the personality and
the character will greatly affect the growth and development of students. Thus this
research aims to: (a) Knowing the use of gadgets (smartphone) by students at State High
School 9 Malang, (b) Describe the personality and character of students who use gadgets
(smartphone) in State Senior High School 9 Malang, and (c) Explaining solutions use
gadgets (smartphone) which is ideal by students at State Senior High School 9 Malang.
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This research uses techniques of research descriptive qualitative. Where researchers tried
to give an idea systematically and meticulously based on actual facts and the characteristic
of certain populations. This research aiming to solve the actual problems and collect the
documents. collection of documents were obtained by interview, questionnaire,
observation and documentation. As for informant who unearthed the information that is
Vice Principal of Student, Teacher of PPKn, Teacher of Islamic Religious, Teacher of BK,
Teacher IPS, Teacher of Science and Student Class XI of State Senior High School 9
Malang. Based on research that has been done, the results are as follows: (a) Almost all
the students at State Senior High School 9 Malang have and use gadgets, particularly
smartphones. The average time students use the gadget for 3 to more than 7 hours to
playing social media. (b) The personality of students who use gadgets (smartphone) tend
to be more passive as individualistic and less concerned with the surroundings and the
childs less has the social sense. While the characters have a tendency to be apathetic,
the mindset is tends irrational, seeking ease and have less sympathy. (c) The use of
gadgets (smartphone) ideal that is to give a lot of understanding to of students and
implement programs that have a relationship with the use of gadgets (smartphone). The
result of research obtained can be summed as follows: (a) All of students at State Senior
High School 9 Malang using gadgets (smartphone). (b) There is a personality disorder and
demoralization of character for students active using gadgets (smartphone). (c) The ideal
solution is to give a lot of understanding, and school has implemented a program the based
of gadgets (smartphone).
Keywords: Analysis, Using Gadget (Smartphone), Character.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi
saat ini mengalami kemajuan yang sangat
pesat, ditandai dengan kemajuan pada
bidang informasi dan teknologi. Salah satu
teknologi yang banyak digemari saat ini
yaitu gadget (smartphone). Hal ini
diungkap oleh penelitian yang dilakukan
oleh Strategy Analytics. Terbukti,
pengguna ponsel pintar (gadget) hingga
akhir tahun 2014 lalu telah mencapai dua
miliar orang. Dengan capaian itu, setidaknya
satu dari tiga orang di dunia telah menjadi
pengguna smartphone. Pengguna ponsel
pintar dunia tumbuh 37% dari tahun 2013
menjadi 2,1 miliar orang di tahun 2014.
Dapat diprediksi pengguna ponsel pintar
global akan tumbuh 22% pada tahun 2015.
Artinya, 35% dari 7,2 miliar populasi dunia
di tahun 2015 akan menggunakan ponsel
pintar (Salam, 2015:19).
Berdasarkan data dari emarketer,
pada tahun 2018 Indonesia akan memiliki

lebih dari 100 juta pengguna smartphone
aktif. Hal tersebut membuat Indonesia akan
berada di peringkat 4 dunia sebagai negara
dengan pengguna smartphone terbanyak
(Wahyudi, 2015:34).
Orang yang memiliki smartphone
akan lebih rajin untuk mencari informasi.
Berdasarkan hasil survey, para pengguna
smartphone rata-rata menggunakan
perangkatnya lebih dari dua jam per hari.
Selama waktu tersebut, mereka cenderung
menggunakan perangkatnya sehari-hari
untuk internet (24 menit 49 detik), sosial
media (17 menit 29 detik), musik (15
menit 38 detik) dan bermain games (14
menit 26 detik) (Setiamanah, 2013:7).
Sebuah studi di Inggris tentang
penggunaan alat-alat elektronik saat ini
mempublikasikan, sekitar 22 juta orang
atau sekitar 45 persen mengakui mereka
menggunakan ponsel untuk menelepon,
mengirim SMS, menggunakan sosial
media dan email lebih sering dari pada
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harus pergi ke ruang sebelah untuk
mengobrol dengan anggota keluarga
lainnya. Seperlima atau sekitar 22 persen
dari survei itu lebih memilih untuk berbicara
lewat telepon atau sosial media seperti
Facebook dan Twitter berdasarkan
(Darmansyah, 2013:11).
Gadget (smartphone) 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.
Menurut Sanjaya dan Wibhowo dalam
Manumpil, Ismanto, dan Onibala (2015:2),
meningkatnya penggunaan gadget atau
alat-alat yang dapat dengan mudah
terkoneksi dengan internet ini, mengalami
peningkatan dari waktu ke waktu. Saat ini
kurang lebih 45 juta menggunakan internet,
dimana Sembilan juta diantaranya
menggunakan ponsel untuk mengakses
internet.
Gadget sudah sangat menyatu dengan
kehidupan sosial masyarakat seakan
orang tidak bisa lepas dari gadget. Sekitar
80 persen dari masyarakat perkotaan di
Indonesia memiliki perangkat ponsel
khususnya smartphone atau ponsel pintar
(Rezkisari, 2014:27).
Semakin beragamnya jenis gadget
yang diproduksi oleh berbagai perusahaan
besar dengan suguhan aplikasi-aplikasi yang
canggih dalam menyajikan berbagai media
berita, jejaring sosial, informasi gaya hidup,
hobi, hingga hiburan yang disajikan secara
online maupun offline kini sukses menarik
banyak perhatian masyarakat.
Platform smart data untuk mobile
marketing and commerce, Vserv, bekerja
sama dengan Nielsen Mobile Insight
merilis laporan khusus atau hasil survei
mengenai perilaku pengguna smartphone
di Indonesia. Sejumlah temuan menarik
Jurnal Civic Hukum

diungkap dalam laporan itu. Salah satu
temuan menariknya adalah dari sisi
karakteristik pengguna, ada yang
penggemar game, bintang sinetron hingga
penggila data.
Sekitar 20% pengguna smartphone
di Indonesia disebutkan mengonsumsi data
dengan kuota besar, sekitar 249 MB/hari,
yang dikategorikan sebagai penggila atau
rakus data. Mereka banyak menginstal
aplikasi dan permainan di smartphone.
Tak hanya itu, 19% dari pengguna
smartphone dikategorikan sebagai
penggemar game. Mereka memakai ponsel
pintarnya untuk bermain game lebih dari
1,5 jam sehari.
Menariknya lagi, 14% pengguna
smartphone yang didominasi oleh
perempuan menghabiskan hampir satu jam
setiap hari di jejaring sosial, chatting dan
aplikasi VoIP, yang dikategorikan sebagai
bintang Sosial. Berdasarkan penelitian,
secara rata-rata, penguna smartphone
menghabiskan waktu 129 menit per hari
untuk menggunakan ponsel pintar, dengan
rata-rata total penggunaan data 197 MB/
hari.
Berdasarkan laporan tersebut juga
terungkap jumlah pengguna smartphone
di Indonesia terus bertambah, dengan laju
pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR)
mencapai 33% dari 2013-2017.
Pertumbuhan pesat itu didorong oleh
pengguna usia muda di bawah 30 tahun,
tepatnya usia 18-24 tahun, dengan porsi
61% dari seluruh pengguna gadget
(Ningrum, 2015:14).
Sementara pasar telah rajin
mempelajari karakteristik demografi
pengguna smartphone, mereka telah
mengabaikan dampak kepribadian
kepemilikan smartphone dan penggunanya
(Lane dan Maner, 2011:22). Penggunaan
gadget (smartphone) yang terlalu
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berlebihan dan tidak sewajarnya akan
menimbulkan pengaruh terhadap
kepribadian dan karakter peserta didik di
banyak sekolah.
Kepribadian peserta didik seharusnya
menjadi perhat ian khusus dalam
menanamkan karakter kepada mereka.
Karena antara kepribadian dan karakter
tersebut akan sangat berpengaruh terhadap
tumbuh-kembang peserta didik. Baik
perkembangan dalam aspek kognitif, afektif
maupun psimokotoriknya.
Id, ego dan superego merupakan sistem
yang membentuk kepribadian dengan
berisikan nilai-nilai dan aturan yang sifatnya
evaluatif atau dianggap sebagai
aspek filtering. Jadi pengaruh penggunaan
gadget (smartphone) yang berlebihan
perlahan bisa membentuk suatu pola
kebiasaan yang individualistik dan oportunis.
Ketika kepribadian peserta didik
banyak dipengaruhi oleh sumber informasi
yang memiliki nilai negatif, maka
perkembangan mindset peserta didik
kemungkinan besar juga akan mengarah
kepada nilai yang negatif, begitu juga
sebaliknya. Pola pikir manusia pada
dasarnya dipengaruhi oleh karakternya.
Selanjutnya pola pikir manusia akan
bermetamorfosa menjadi tindakan, lalu
dengan adanya tindakan akan menjadi
sebuah kebiasaan, dengan kebiasaan inilah
kepribadian akan terbentuk.
Penelitian sebelumnya yang berfokus
pada Pengaruh Penggunaan Teknologi
Cellulerphone Terhadap Moral dan
Karakter Siswa oleh Sri Utami (2014)
menyatakan bahwa ada pengaruh negatif
dari penggunaan cellulerphone terhadap
moral dan karakter Siswa Madrasah
Ibtidaiyah Ma‘arif Bulurejo, Madrasah
Ibtidaiyah Bondowoso I, dan Madrasah
Ibtidaiyah Bondowoso II Mertoyudan
Magelang. Terdapat pengaruh negatif yang

cukup signifkan antara siswa yang
menggunakan cellulerphone dengan yang
tidak menggunakannya. Begitu juga dengan
karakter siswa yang memiliki perbedaan
cukup kelihatan, bahwa siswa yang
menggunakan cellulerphone memiliki
karakter yang lebih rendah dari pada siswa
yang tidak menggunakan cellulerphone.
Hasil penelitian tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwasanya penggunaan
tekno logi
informasi
semacam
cellulerphone/gadget (smartphone) yang
tidak sesuai kebutuhan atau terlalu
berlebihan memberikan dampak yang
cukup signifikan terhadap personality
(kepribadian) dan karakter peserta didik.
Hal ini merupakan salah satu penghambat
dalam menciptakan generasi yang baik
(being good) dan cerdas (being smart).
Berdasarkan latar belakang diatas,
adapun pokok permasalahan yang akan
ditelaah sebagai berikut: (1) Bagaimana
penggunaan gadget (smartphone) oleh
peserta didik di SMA Negeri 9 Malang?
(2) Bagaimana kepribadian dan karakter
peserta didik yang menggunakan gadget
(smartphone) di SMA Negeri 9 Malang?
(3) Bagaimana solusi penggunaan gadget
(smartphone) yang ideal oleh peserta didik
di SMA Negeri 9 Malang?
METODE
Berdasarkan pendekatan, secara garis
besar dibedakan dua macam penelitian,
yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Keduanya memiliki asumsi, karakteristik
dan prosedur penelitian yang berbeda
(Sukmadinata, 2013:12).
Penelitian yang berjudul ―Analisis
Dampak Penggunaan Gadget (Smartphone)
Terhadap Kepribdian dan Karakter
(KEKAR) Peserta Didik Di SMA Negeri 9
Malang‖ ini mengguakan penelitian secara
kualitatif. Alasan peneliti menggunakan
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penelitian kualitatif karena dalam penelitian
ini peneliti ingin menggali informasi secara
mendalam kepada informan yang memiliki
kualitas terhadap problemat ika
permasalahan yang diteliti.
Penelitian kualitatif menurut Moleong
(2012:6) adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subyek penelitian,
misalnya: (1) Perilaku; (2) Persepsi; (3)
Motivasi. Menurut Flick dalam Gunawan
(2014:81) penelitian kualitatif adalah
keterkaitan spesifik pada studi hubungan
sosial yang berhubungan dengan fakta dari
pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini
diterapkan untuk melihat dan memahami
subyek dan obyek penelitian yang melputi
orang, lembaga berdasarkan fakta yang
tampil secara apa adanya. Melalui
pendekatan ini akan terungkap gambaran
mengenai aktualisasi, realits sosial, dan
persepsi sasaran sosial.
Penelitian deskriptif (deskriptive
research) ditujuakn untuk mendiskripsikan
suatu keadaan atau fenomena-fenomena
apa adanya. Dalam studi ini apa peneliti
tidak melakukan manipulasi atau
memberikan perlakuan-perlakuan tertentu
terhadap obyek penelitian, semua kegiatan
atau peristiwa berjalan seperti apa adanya
(Sukmadinata, (2012:18).
Menurut Zuriah (2009:14) menjelskan.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
berusaha memberikan gambaran secara
sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan
sifat-sifat populasi tertentu. Secara spesifik,
penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri sebagai
berikut: (1) Bertujuan untuk memecahkan
masalah-masalah aktual yang dihadapi
sekarang; (2) Bertujuan untuk mengumpulkan
data atau informasi untuk disusun, dijelaskan,
dan dianalisis; dan (3) Penelitian ini biasanya
tanpa hipotesis, jika ada biasanya tidak diuji
menurut analisis statistik.
Jurnal Civic Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif. Pendekatan deskriftif yang
digunakan pada penelitian ini dimaksudkan
untuk memperoleh informasi mengenai
analisis dampak penggunaan gadget
(smartphone) terhadap kepribadian dan
karakter peserta didik di SMAN 9 Malang
secara mendalam dan konfrehensif. Selain
itu, dengan jenis penelian kualitatif
diharapkan dapat diungkapkan secara
sitematis situasi dan permasalahan yang
dihadapi tentang penggunaan gadget
(smartphone) oleh peserta didik,
kepribadian dan karakter peserta didik
yang menggunakan gadget (smartphone),
dan solusi ideal penggunaan gadget
(smartphone).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas tentang hasil
penelitian dan pembahasan berdasarkan
hasil observasi, wawancara, angket dan
dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.
Kemudian hasil data yang telah terkumpul
dianalisis menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif. Judul penelitian ini yaitu
tentang analisis dampak penggunaan
gadget (smartphone)
terhadap
kepribadian dan karakter (kekar) peserta
didik di SMA Negeri 9 Malang.
Penggunaan Gadget (Smartphone)
Oleh Peserta Didik Di SMAN 9
Malang
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan di SMA Negeri 9 Malang
bertujuan untuk mengetahui tentang dampak
pengggunaan gadget (smartphone)
terhadap kepribadian dan karakter peserta
didik. Peneliti dalam hal ini memilih SMA
Negeri 9 Malang sebagai lokasi untuk
melakukan penelitian karena SMA Negeri
9 Malang merupakan basis dari peserta
didik yang banyak yang menggunakan
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gadget (smartphone). Sesuai dari hasil
angket menunjukkan bahwa dari 84 peserta
didik yang terdiri dari 3 kelas XI (kelas XI
MIPA 3,4, dan 6) memiliki dan
menggunakan gadget (smartphone).
Kaula muda yang dalam penelitian ini
adalah peserta didik biasanya menggunakan
gadget (smartphone)nya dalam waktu
yang lama dalam sehari. Hal ini ditunjukkan
dari hasil angket yaitu sebanyak 49 peserta
didik dari 84 peserta didik menggunakan
gadget (smartphone)nya lebih dari 7 jam
dalam sehari. Selaras dengan yang
disampaikan o leh Ibu LF selaku
Koordinator Guru BK yang menyebutkan:
Hampir semua peserta didik memiliki HP/
gadget, tapi ada beberapa yang tidak
menggunakannya. Gadget saat ini memang
sudah menjadi kebutuhan yang primer ya
bagi mereka. Saya lihat, banyak peserta
didik dimana-mana menggunakan gadget
(W/LF/25/04/2016).
1. Gadget (smartphone)
Sebuah teknologi pada hakikatnya
diciptakan untuk membuat hidup manusia
menjadi semakin mudah dan nyaman.
Kemajuan teknologi yang semakin pesat
saat ini membuat hampir tidak ada bidang
kehidupan manusia yang bebas dari
penggunaannya, baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Gadget adalah piranti yang berkaitan
dengan perkembangan teknologi masa kini.
Yang termasuk gadget misalnya tablet,
smartphone, netbook, dsb (Widiawati,
Sugiman, dan Edy, 2015:110). Gadget
(smatrphone) merupakan teknologi yang
banyak digemari remaja bahkan seluruh
kalangan di Indonesia maupun dunia.
Gadget semakin mempermudah kegiatan
komunikasi manusia. Kini kegiatan
komunikasi telah berkembang semakin
lebih maju dengan munculnya gadget
(Castelluccio, Michael, 2007).

Sesuai dengan uraian di atas, bahwa
gadget memang dapat mempermudah
pekerjaan manusia. Hal ini sesuai dengan
yang disampaikan oleh AD selaku peserta
didik SMAN 9 Malang kelas XI MIPA 6
yang berpendapat: Gadget merupakan alat
yang bisa memudahkan pekerjaan
manusia (W/AD/27/04/2016).
Mayasari (2012:97-98) menjelaskan
smartphone merupakan pengembangan dari
telepon seluler yang kemudian ditambahkan
fiitur dan fasilitas lainnya sehingga menjadi
telepon yang cerdas. Hal ini tentunya akan
mempermudah kinerja dari manusia dengan
dihadirkannya fitur-fitur atau aplikasi yang
dapat menunjang kinerja dari pekerjaan
penggunanya. Dalam hal ini AD peserta
didik SMAN 9 Malang kelas XI MIPA 6
mengatakan tentang perkembangan gadget
(smartphone) bahwa: Sangat baik, banyak
aplikasi yang sering update (W/AD/27/04/
2016).
Bersamaan dengan itu FP selaku
Ketua OSIS SMAN 9 Malang kelas XI
MIPA 3 memiliki jawaban yang sama,
yang
mengatakan bahwasanya
perkembangan gadget (smartphone)
sebagai berikut: Perkembangan gadget
saat ini sangat pesat, fitur-fitur yang
ditawarkan serta aplikasinya sangat
menarik‖. (W/FP/18/04/2016)
Semakin banyaknya fitur dan aplikasi
yang disuguhkan dalam teknologi gadget
(smartphone) ini akan dapat membantu
penggunanya dalam belajar, seperti yang
telah disampaikan oleh LR selaku peserta
didik SMAN 9 Malang kelas XI MIPA 6:
Gadget menurut saya itu membantu
saya dalam hal komunikasi dan mencari
informasi atau pengetahuan (W/LR/27/04/
2016).
Hal ini sesuai dengan pendapat Jati
dan Herawati (2014:2) yang menyebutkan
bahwa gadget adalah media yang dipakai
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sebagai alat komunikasi modern. Gadget
semakin mempermudah kegiatan
komunikasi manusia.
Adanya teknologi semacam gadget
(smartphone) membawa perubahan zaman
yang segala aktivitasnya identik dengan
menggunakan teknologi yang luar biasa ini.
Seperti yang disampaikan oleh Ibu LF
selaku Koordinator Guru BK: Gadget
begitu dibutuhkan, karena sekarang ini yang
eranya serba teknologi, adanya gadget
begitu diperlukan untuk berkomunikasi.
Perkembangan gadget saat ini sangat
pesat. Pada zaman saya dulu jarang orang
memiliki HP, tetapi sekarang sudah luar
biasa perkembangan dari teknologi ini (W/
LF/25/04/2016).
Gadget (smartphone) merupakan alat
yang berfungsi sebagai media untuk
meningkatkan taraf kemampuan
seseorang dan sebagai alat untuk
mempermudah pekerjaannya. Sedangkan
analisa hasil wawancara menyebutkan jika
gadget merupakan alat yang
mempermudah pekerjaan manusia baik
untuk komunikasi dan mencari informasi.
Berdasarkan hasil analisis wawancara
dan observasi dapat ditarik kesimpulan
bahwa gadget merupakan teknologi yang
berfungsi untuk mempermudah
pekerjaannya dan bertujuan sebagai
media untuk meningkatkan taraf
kemampuan seseorang.
2. Penggunaan gadget (smartphone)
oleh peserta didik di SMA Negeri 9
Malang
Gadget merupakan teknologi yang
berfungsi untuk mempermudah
pekerjaannya dan bertujuan sebagai
media untuk meningkatkan taraf
kemampuan seseorang. Gadget sudah
sangat menyatu dengan kehidupan sosial
masyarakat, seakan orang tidak bisa lepas
darinya. Sekitar 80 persen dari masyarakat
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perkotaan di Indonesia memiliki perangkat
ponsel khususnya smartphone atau
ponsel pintar (Rezkisari, 2014).
Senada dengan uraian tersebut, melalui
hasil dari observasi yang telah dilakukan
oleh peneliti menunjukkan bahwa hampir
semua peserta didik di SMAN 9 Malang
menggunakan gadget (smartphone). Ini
dibuktikan dari 84 peserta didik dari 3
kelas yang menjadi obyek observasi,
semuanya memiliki dan menggunkan
gadget (smartphone). Ibu LF selaku
Koordinator Guru BK SMAN 9 Malang
juga memiliki pendapat yang sama, yang
mengungkapkan tentang penggunaan
gadget (smartphone) oleh peserta didik
di SMAN 9 Malang bahwa: Hampir semua
peserta didik memiliki HP/gadget, tapi
ada beberapa yang tidak menggunakannya.
Gadget saat ini memang sudah menjadi
kebutuhan yang primer ya bagi mereka.
Saya lihat, banyak peserta didik dimanamana menggunakan gadget (W/LF/25/04/
2016).
Tersedianya banyak fitur dan aplikasi
yang menarik membuat peserta didik di
SMAN 9 Malang tidak bisa lepas dari
gadget (smartphone) yang dimilikinya.
Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu
WP selaku Waka Kesiswaan SMAN 9
Malang bahwa: Gadget tidak bisa terlepas
dari tangan siswa entah untuk mencari
informasi di gadget/internet, transleat
bahasa dan bisa saja yang lainnya. Dalam
usia remaja ini, mereka masih belum
bisa menggunakan gadget sesuai
kebutuhannya. Masih banyak yang
menggunakan gadget hanya untuk
hiburan saja (W/WP/28/04/2016).
Peserta didik yang menggunakan
gadget (smartphone) memang memiliki
kecenderungan lebih pasif terhadap
lingkungannya. Hal ini ditunjukkan dari
pendapat Ibu IY selaku Guru Bahasa
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Inggris di SMAN 9 Malang yang
menyebutkan bahwa: Anak-anak yang
menggunakan gadget lebih pasif ya
terhadap lingkungannya (W/IY/28/04/
2016).
Penggunaan gadget (smartphone)
saat ini khususnya di Negara Indonesia
memang salah satu yang terbanyak. Hal ini
sesuai dari penelitian yang telah dilakukan
oleh emarker yang menyebutkan jika pada
tahun 2018 Indonesia akan memiliki lebih
dari 100 juta pengguna smartphone aktif.
Hal tersebut membuat Indonesia akan
berada di peringkat 4 dunia sebagai negara
dengan pengguna smartphone terbanyak
(Wahyudi, 2015).
Perlu adanya penekanan terhadap
penguna gadget (smartphone) agar
menggunakan gadgetnya sesuai dengan
kebutuhannya. Terlebih pada pengguna
gadget dikalangan peserta didik,
khususnya peserta didik di SMAN 9
Malang. Hal ini senada dengan pendapat
Bapak SU Guru PAI SMAN 9 Malang
yang menyebutkan bahwa: Penggunaan
gadget di SMAN 9 Malang terutama oleh
peserta didik memang secara massif. Tetapi
saya menekankan kepada mereka untuk
menggunakan gadget sesuai kebutuhan
dan menggunakannya dengan efektif,
misalkan untuk shared informasi kepada
teman-temannya, dan mencari informasi
(W/SU/25/04/2016).
Dapat ditarik kesimpulan dari hasil
wawancara tentang penggunaan gadget
(smartphone) oleh peserta didik di SMAN
9 Malang bahwa gadget saat ini menjadi
kebutuhan primer bagi peserta didik.
Peserta didik yang menggunakan gadget
secara massif meggunakan gadgetnya untuk
hiburan, mencari informasi, dan berbagi
informasi.
Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara juga memiliki kesimpulan yang

sama bahwa gadget saat ini menjadi
kebutuhan primer bagi peserta didik.
Hampir semua peserta didik di SMAN 9
Malang menggunakan gadget yang
khususnya smartphone.
3. Penggunaan gadget (smartphone)
oleh peserta didik ketika KBM
Meskipun teknologi merupakan
integral dari pendidikan jarak jauh, namun
program pendidikan harus fokus pada
kebutuhan instruksional pembaca, dari
pada teknologinya sendiri. Perlu juga untuk
dipertimbangkan: umur, kultur, latar
belakang sosial-ekonomi, interes,
pengalaman, level pendidikan, dan terbisa
dengan metoda pendidikan jarak jauh
(Noegroho, 2010:53).
Kurangnya pemahaman oleh peserta
didik terhadap penggunaan gadget
(smartphone) secara ideal, berdampak
adanya pengaruh terhadap mereka. Seperti
yang disebutkan oleh Bapak SU Guru
PAI SMAN 9 Malang, yang menyebutkan
bahwa: Kurangnya pemahaman oleh anakanak tentang penggunaan gadget yang ideal
saat ini memang memiliki pengaruh. Terlebih
ketika dalam Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM) dikelas, peserta didik cenderung
tidak konsentrasi karena disibukan ingin
membuka gadgetnya itu (W/SU/25/04/
2016).
Hasil observasi dan angket yang telah
dilakukan juga menunjukkan hasil yang
sama. Yaitu sebanyak 51 peserta didik
dari 84 peserta didik menjawab ―iya‖
menggunakan gadget (smartphone)nya
ketika dalam pelajaran atau (KBM).
Adanya gadget (smartphone), peserta
didik menjadi kurang berkonsentrasi dalam
mengikuti (KBM). Hal ini senada dengan
yang disampaikan oleh Bapak PP Guru
IPS (Sosiologi) di SMAN 9 Malang bahwa:
Dengan adanya gadget, konsentrasi anakanak ketika (KBM) di kelas terpecah,
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ada beberapa anak yang menggunakan
gadgetnya ketika ada temannya sedang
presentasi dan guru sedang menerangkan
(W/PP/26/04/2016).
Penyebab konsentrasi yang menurun
ketika sedang mengikuti KBM, di
karenakan peserta didik ketika sedang
(KBM)
menggunakan
gadget
(smartphone)nya. Peserta didik
kebanyakan menggunakan gadget
smartphone-nya untuk bermain game dan
membuka akun media sosial. Hal ini sama
seperti yang disampaikan oleh Ibu ES
Guru IPA (Kimia) dan Bapak CI Guru
PPKn di SMAN 9 Malang bahwa: Ada
beberapa anak-anak yang menggunakan
gadgetnya ketika KBM, ada yang
menggunakan gadget-nya untuk nggame,
lihat facebook dst, (W/ES/27/04/2016).
Anak-anak masih ada yang menggunakan
gadgetnya ketika KBM, entah untuk
mencari informasi, atau bermain game,
dan untuk membuka yang lainnya (W/CI/
29/04/2016).
Penggunaan gadget akan membawa
dampak negatif yang cukup besar bagi
perkembangan anak. Adanya kemudahan
dalam mengakses berbagai media informasi
dan teknologi, menyebabkan anak-anak
menjadi malas bergerak dan beraktivitas.
Anak lebih memilih duduk diam di depan
gadget dan menikmati dunia yang ada di
dalam gadget tersebut. Hal ini tentunya
berdampak buruk bagi kesehatan dan
perkembangan tubuh anak, terutama otak
dan psikologis anak. Selain itu, terlalu lama
menghabiskan waktu di depan gadget juga
dapat membawa pengaruh buruk bagi
kemampuan sosialisasi anak. Anak menjadi
tidak tertarik bermain bersama teman
sebayanya karena lebih tertarik bermain
dengan permainan digitalnya. Selain itu,
anak-anak juga dapat menjadi lebih sulit
berkonsentrasi dalam dunia nyata. Hal ini
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dikarenakan anak-anak tersebut sudah
terbiasa hidup dalam dunia digital
(Widiawati, Sugiman, dan Edy, 2015:108109).
Penggunaan gadget (smartphone)
ketika sedang (KBM) memang menjadi
kendala yang dihadapi oleh Bapak/Ibu
guru. Tidak hanya di SMAN 9 Malang,
tentunya juga dibanyak sekolah. Hampir
secara keseluruhan seperti itu. Sama
dengan yang disampaikan oleh Ibu WP
selaku wakil kepada sekolah bagian
kesiswaan bahwa: Beberapa ada yang
menggunakannya ketika sedang kegiatan
belajar mengajar, masih ditemukan anakanak yang menggunakan gadgetnya saat
KBM. Memang ini salah satu yang menjadi
kendala dalam KBM yang bapak/ibu
lakukan (W/WP/28/04/2016).
Berdasar analisa hasil wawancara
tentang penggunaan gadget (smartphone)
oleh peserta didik ketika (KBM) dapat
disimpulkan bahwa penggunaan gadget
oleh peserta didik saat (KBM) memang
menjadi kendala bagi Bapak/Ibu guru.
Kurangnya pemahaman tentang
penggunaan gadget yang ideal, membuat
peserta didik kurang bisa menyesuaikan
waktu dan tempat menggunakan gadget
ketika KBM. Masih banyak peserta didik
yang menggunakan gadgetnya ketika
KBM untuk bermain game, bermain
media sosial dll.
Analisa hasil observasi dan wawancara
juga memiliki kesimpulan yang sama
bahwa masih banyak peserta didik yang
menggunakan gadgetnya ketika (KBM),
baik digunakan untuk nggame, bermain
media sosial dll.
a. Waktu (lamanya) menggunakan
gadget (smartphone) oleh peserta
didik dalam sehari
Berdasarkan hasil angket, para
pengguna smartphone rata-rata
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menggunakan perangkatnya lebih dari dua
jam per hari. Selama waktu tersebut,
mereka cenderung menggunakan
perangkatnya sehari-hari untuk internet (24
menit 49 detik), sosial media (17 menit 29
detik), musik (15 menit 38 detik) dan
bermain games (14 menit 26 detik)
(Setiamanah, 2013).
Peserta didik merupakan kaula muda
yang begitu candu dengan gadget
(smartphone) yang dimilikinya. Kondisi
demokrasi saat ini, teknologi semacam ini
dibutuhkan oleh mereka sebagai alat
penunjang sensasinya dari pada prestasinya.
Angket yang dilakukan Manumpil, Ismanto
dan Onimbala melalui wawancara dengan
10 siswa, didapatkan bahwa 8 siswa
menggunakan gadget lebih dari 3 jam
dalam sehari, dan berdasarkan observasi
yang dilakukan oleh penulis di SMA Negeri
9 Manado dari jam 10.00-14.00, terlihat
siswa sering menggunakan gadget secara
diam-diam pada saat jam pelajaran
berlangsung (Manumpil, Ismanto dan
Onimbala, 2015:2).
Berdasarkan hasil observasi melalui
angket sebanyak 49 peserta didik
menggunakan gadget (smartphone)nya
selama lebih dari 7 jam. Hal ini senada
dari yang disampaikan oleh beberapa
peserta didik yaitu FP kelas XI MIPA 3,
FS kelas XI MIPA 4, dan AD, LR, dan
RR kelas XI MIPA 6 yang menggunakan
gadget (smartphone) bahwa mereka
menggunakan gadget (smartphone)nya
selama:
Lebih dari 3 jam (W/AD/27/04/2016).
± 5 Jam (W/FP/26/04/2016).
5-8 jam (W/RR/27/04/2016)
Biasanya lebih dari 7 jam (W/LR/27/
04/2016). Lebih dari 7 jam (W/FS/27/04/
2016).
Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan
peserta didik gadget (smatrphone)

merupakan suatu benda yang bisa dikatakan
seperti jimat yang tidak bisa lepas dari
genggaman mereka. Peserta didik mayoritas
menghabiskan 1/3 lebih paruh waktunya
dengan menggunkan gadget.
Kesimpulnnya adalah Peserta didik
yang menggunakan gadget rata-rata selama
3 sampai dengan lebih dari 7 jam dalam
seharinya. Selanjutnya berdasarkan hasil
analisis observasi dan wawancara
mendapatkan hasil yang sama yaitu rata-rata
waktu peserta didik menggunakan gadgetnya
selama 3 sampai dengan lebih 7 jam.
b. Aplikasi yang sering dibuka ketika
menggunakan gadget (smartphone)
Nikmah (2012:2) menjelaskan
penggunaan HP (smartphone) dalam
dunia pendidikan merupakan sebuah
permasalahan yang perlu dikaji secara
mendalam karena dalam pikiran kita
sepertinya HP (smartphone) hanya
berguna untuk menyampaikan Short
Message Service (SMS), mendengarkan
musik, menonton tayangan audiovisual, dan
game.Tak ada manfaat yang berarti
sehingga harus dilarang untuk dibawa dan
dipergunakan siswa di lingkungan
sekolah.Sebenarnya, HP (smartphone)
juga dapat bermanfaat bagi kalangan
pelajar jika digunakan untuk kepentingan
belajar. HP (smartphone) yang dapat
terhubung dengan layanan internet akan
membantu siswa menemukan informasi
yang dapat menopang pengetahuannya di
sekolah. Namun, pada kenyataannya sangat
sedikit pelajar yang memanfaatkan pada
sisi ini, HP (smartphone) yang mereka
miliki umumnya digunakan untuk sms-an,
main game, dengar musik, nonton tayangan
audiovisual, serta facebook-an.
Memfungsikan HP (smartphone) bukan
untuk fungsinya, dll. Sama seperti yang
disampaikan oleh Ibu ES selaku Guru IPA
(Kimia) yang menyebutkan jika:
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Ada beberapa anak-anak yang
menggunakan gadgetnya ketika KBM,
ada yang menggunakan gadgetnya untuk
nggame, lihat facebook dst (W/ES/27/
04/2016).
Bersamaan dengan hal tersebut
Widiantari dan Herdianto (2013:107)
menyebutkan bahwa kemajuan teknologi
komunikasi dapat membantu manusia untuk
berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi
oleh jarak dan waktu. Salah satu contoh
perkembangan teknologi komunikasi yang
ada di masyarakat adalah munculnya
berbagai media jejaring sosial seperti
twitter, facebook, myspace dan friendster
dll. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi
melalui jejaring sosial sebagai kebutuhan
dan gaya hidup yang didukung dengan
tersedianya berbagai jenis handphone dan
perangkat elektronik yang menyediakan
berbagai fitur khusus sehingga dapat
langsung tersambung di jejaring sosial.
Berdasarkan hasil angket melalui
angket menunjukan jika situs/aplikasi yang
sering dibuka peserta didik ketika
mengggunakan gadgetnya adalah sosial
media sebanyak 70%, 23% google, dan
lainnya 2 % (dari 84 peserta didik). Dan
sebesar 60 peserta didik/ 71% memiliki
banyak aplikasi media sosial di gadgetnya.
Dan sebanyak 77 peserta didik (92%)
dari 84 peserta didik banyak yang memiliki
akun media sosial. Senada dari yang
disampikan beberapa peserta didik
diantaranya FP kelas XI MIPA 3, FS
kelas XI MIPA 4, AD, LR, dan RR kelas
MIPA 6 menyampaikan hal yang senada
bahwa aplikasi yang sering mereka buka
adalah: Path, Line, Whats App, dan
Instagram (W/AD/27/04/2016). Whats
App, Snapchat, Pinterest, Instagram,
Facebook, Twitter, Google, dan UB
Reader (W/FS/27/2016). Instagram,
Path, BBM, Line, Whats App, Google,
Jurnal Civic Hukum

dll (W/RR/27/04/2016). Google, Whats
App, Line (W/FP/26/04/2016).
Sosmed, Google, dan Youtobe (W/LR/
27/04/2016).
Kesimpulan yang bisa diperoleh yaitu
peserta didik di SMAN 9 Malang sering
menggunakan gadgetnya untuk membuka
media sosial, seperti Line, Whats App,
Instagram, BBM, dst. Berdasar analisis
observasi dan wawancara memiliki
kesimpulan yang sama yaitu peserta didik
sering menggunakan gadgetnya untuk
membuka media sosial. Seperti Line,
Whats App, Instagram, BBM, dst.
b. Kepribadian dan Karakter Peserta
Didik SMA Negeri 9 Malang yang
Menggunakan Gadget (smartphone)
Teknologi pada hakikatnya diciptakan
untuk membuat hidup manusia semakin
mudah. Tuntutan kebutuhan pertukaran
informasi yang cepat, peranan teknologi
komunikasi menjadi sangat penting,
teknologi sangat bermanfaat dalam
memudahkan manusia untuk mencapai
sesuatu yang diinginkan secara efisisen
dalam waktu yang singkat (Widiantari dan
Herdianto, 2013:107-108).
Penggunaan Gadget di kalangan
pelajar masa kini merupakan sebuah
keharusan untuk memilikinya, misalnya
seperti smartphone, tablet, laptop, dan
berbagai macam gadget lainnya. Gadget
dapat merubah makna dari ―kesendirian‖.
Kesendirian itu dapat menjadi suatu
suasana yang lebih ramai dan hidup. Satu
gadget yang canggih saja bisa
mendengarkan musik, bermain games,
internet, foto-foto, menonton video, dan
lain-lain meskipun berada dalam satu
ruangan sendirian tanpa ada apapun.
Kehadiran gadget (smartphone)
menjadikan perubahan perilaku siswa,
dimana ketika siswa sedang bergerombol
atau berkerumun untuk sekedar
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membicarakan suatu hal, tidak jarang
mereka akan lebih asik dengan gadgetnya
daripada dengan orang yang ada
didekatnya. Ketika sedang berjalan pun
asik sambil memainkan gadgetnya. Siswa
hanya menunduk menatap gadget tanpa
menghiraukan lingkungan sekitar. Sehingga
aksi tegur sapa, saling bercanda dengan
teman menjadi berkurang (Harfiyanto,
Utomo, Budi, 2015:2-3).
Sesuai dengan hasil observasi yang
telah dilakukan, bahwa 65 peserta didik
dari 84 peserta didik sering asyik bermain
gadget saat temannya sedang berbicara.
Dan sebanyak 77 peserta didik kurang
memperhatikan lingkungan sekitar ketika
sudah menggunakan gadgetnya.
Tidak hanya itu, 49 peserta didik dari
84 peserta didik memiliki kecenderungan
malas belajar ketika sedang menggunakan
gadgetnya. Sebanyak 63 peserta didik
mengaku pernah meninggalkan waktu
ibadah karena keasyikan bermain gadget.
Dan sebanyak 52 peserta didik mengaku
pernah mencaci melalui media sosial.
Hal ini menunjukkan terjadinya
degradasi kepribadian dan karakter dari
peserta didik yang aktif menggunakan
gadget (smartphone)nya. Banyak fitur/
aplikasi yang bermacam-macam,
menyebabkan banyak informasi dengan
mudah mereka di terima dan memberikan
hiburan yang tak mengenal waktu untuk
mereka. Penting untuk diteliti sudah sejauh
mana kepribadian dan karakter peserta
didik yang aktif menggunakan gadget
(smartphone)nya, khususnya peserta didik
di SMAN 9 Malang.
1. Kepribadian (Personality)
Allport dianggap sebagai pendiri
kepribadian psikologi. Allport
menggambarkan kepribadian sebagai
―orang yang nyata‖. Allport juga
memberikan definisi yang lebih spesifik

dan tahu banyak tentang kepribadian.
Kepribadian adalah organisasi dinamis dari
sistem psiko fisiologis yang menciptakan
pola karakteristik seseorang dari perilaku,
pikiran, dan perasaan (Getty, 2012:13).
Senada dengan istilah ―kepribadian‖
yang disampaikan oleh Allport, Bapak CI
selaku guru PPKn SMAN 9 Malang
menyebutkan bahwa: Kepribadian adalah
sikap, perilaku, dan tindakan seseorang
(W/CI/29/04/2016).
Allport juga menjelaskan bahwa
kepribadian yang merupakan suatu organ
yang berjalan secara sistematis mampu
menciptakan karakteristik tersendiri pada
setiap individual. Hal ini sama seperti yang
disampaikan oleh Ibu WP selaku Wakil
Kepala Sekoah bagian Kesiswaan dan
Bapak SU selaku Guru Agama: Tindakan
seseorang yang tercermin melalui sikap
dan perilakunya (W/WP/28/04/2016). Sifat
hakiki seseorang yang tercermin pada sikap
dan perilakunya yang membedakan dirinya
dengan orang lain (W/WP/25/04/2016).
Karakteristik yang tercermin melalui
sikap dan perilaku setiap individual
menunjukkan bahwa kepribadian
seseorang memiliki perbedaan. Perbedaan
ini yang menjadi keunikan dalam diri
seseorang sebagai makhluk sosial.
Perbedaan pada setiap diri manusia tidak
lepas dari pengaruh lingkungannya.
Sejatinya lingkungan memiliki pengaruh
yang luar biasa sehingga terbentuknya
kepribadian dalam diri manusia.
Eysenck dalam Suryabrata (2003:293)
mengatakan bahwa kepribadian adalah
jumlah keseluruhan pola perilaku, baik yang
aktual maupun potensial dari organis yang
ditentukan oleh faktor lingkungan. Atkinson
dkk. (1999:44) mendefinisikan kepribadian
sebagai pola perilaku dan cara berfikir
yang khas, yang menentukan penyesuaian
diri seseorang terhadap lingkungan. Sama
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dengan yang disampaikan oleh Ibu IY
selaku Guru Bahasa Inggris dan Ibu LF
sebagai Koordinator Guru BK di SMAN
9 Malang tentang faktor lingkungan
terhadap kerpibadian: Kepribadian adalah
kebiasaan atau sifat yang sering kita
lakukan secara berulag-ulang (W/IY/28/
04/2016). Respon seseoarang yang
ditunjukkan melalui perilaku kepada
lingkungannya (W/LF/25/04/2016).
Analisis hasil wawancara tentang
kerpibadian dapat disimpulkan bahwa
kepribadian adalah sikap, tindakan, dan
atau perilaku seseorang yang sering
dilakukan berulang-ulang sebagai respon
terhadap lingkungannya.
Selanjutnya analisis hasil observasi dan
wawancara memiliki kesimpulan bahwa
kepribadian adalah ciri watak yang
diperlihatkan seseorang secara lahir,
konsisten, dan, konsekuen. Yang
ditunjukkan melalui sikap, tindakan, dan
atau perilaku seseorang yang sering
dilakukan berulang-ulang sebagai respon
Kalau
terhadap lingkungannya.
2. Karakter
Menurut Puskur dalam Niron,
Budiningsih, Pujiriyanto (2013:20)
menjelaskan bahwa karakter adalah watak,
tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang
yang terbentuk dari hasil internalisasi
berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini
dan digunakan sebagai landasan cara
pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.
Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral,
dan norma, seperti jujur, berani bertindak,
dapat dipercaya, dan hormat kepada orang
lain. Menurut Bapak SU selaku Guru PAI
SMAN 9 Malang berpendapat jika karakter
itu adalah: Tabiat, atau sifat yang ada pada
diri seseorang (W/SU/25/04/2016).
Karakter dimaknai sebagai cara
berfikir dan perilaku yang khas tiap individu
untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam
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lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan
negara. Individu yang berkarakter baik
adalah individu yang dapat membuat
keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya.
Karakter dapat dianggap sebagai nilainilai perilaku manusia yang berhubungan
dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang
terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,
perkataan, perbuatan, dan perbuatan
berdasarkan norma-norma agama, hukum,
tata krama, budaya, adat istiadat, dan
estetika. Karakter adalah perilaku yang
tampak dalam kehidupan sehari-hari baik
dalam bersikap maupun dalam bertindak
(Samani dan Hariyanto, 2012:41-42).
Terwujudnya karakter dalam pikiran, sikap,
perasaan, perkataan, dan perbuatan,
memiliki kesamaan dengan yang
disampaikan oleh Ibu WP selaku Waka
bagian Kesiswaan dan Bapak CI selaku
Guru PPKn yang memiliki kesamaan dalam
berpendapat
tentang
karakter:
menurut saya karakter itu watak, watak
yang mengendalikan sikap kita sehari-hari,
dan perilaku kita dilingkungan sekitar juga
dipengaruhi oleh watak kita bagaimana
(W/WP/28/04/2016).
Karakter merupakan sifat yang dimiliki
seseorang, yang mempengaruhi bagaimana
sikap dan perilaku seseorang tersebebut
(W/CI/29/04/2016).
Dapat disimpukan bahwa karakter
adalah watak, sfat, dan atau tabiat yang
ada pada diri seseorang sebagai bentuk
yang mengendalikan sikap dan perilakunya.
Membentuk karakter sama halnya seperti
kita mengukir di atas batu permata atau
permukaan besi yang keras. Karakter
adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga
kepribadian seseorang yang terbentuk dari
hasil internalisasi berbagai kebajikan yang
diyakini dan mendasari cara pandang,
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berpikir, sikap, dan cara bertindak orang
tersebut (Kementrian Pendidikan Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat
Kurikulum, 2010:3).
Pembentukan karakter merupakan
salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal
3 UU Sisdiknas Tahun 2003 menyatakan
bahwa di antara tujuan pendidikan nasional
adalah mengembangkan potensi peserta
didik untuk memiliki kecerdasan,
kepribadian, dan akhlak mulia (UU No.
20 2003:3). Pesan dari Undang-undang
Sidiknas tahun 2003 tersebut bermaksud
agar pendidikan tidak hanya membentuk
insan Indonesia yang pandai, tetapi juga
memiliki keperibadian atau berkarakter,
sehingga nantinya lahir generasi bangsa
yang tidak hanya memiliki kemampuan
aspek pengetahuan yang baik, namun
memiliki generasi yang berkembang dengan
karakter yang bernafaskan moral yang baik,
nilai-nilai luhur bangsa serta beragama
(Rifki, 2011:92). Hal ini senada dengan
yang disampaikan oleh Ibu LF selaku
Koordinator Guru BK SMAN 9 Malang
bahwa: Karakter itu perwujudan dari
watak, jadi karakter ini sebenarnya yang
harus memiliki perhatian khusus. Kenapa
sekarang gencar-gencarnya tentang
pendidikan karakter, salah satunya ingin
membentuk karakter peserta didik yang
baik (W/LF/25/04/2016).
Berdasarkan analisa hasil observasi
dan wawancara dapat disimpulkan jika
karakter adalah tata nilai yang menuju
pada suatu sistem yang meliputi watak,
sfat, dan atau tabiat yang ada pada diri
seseorang sebagai bentuk yang
mengendalikan sikap dan perilakunya.
3.

Penggunaan gadget saat ini telah
menggiring pola pikir, sikap, dan
tindakan peserta didik

Efek komunikasi lebih mengarah pada

perubahan perilaku individu (pengetahuan,
sikap, tindakan) yang disebabkan oleh
tranmisi pesan komunikasi, dan dampak
komunikasi lebih mengarah pada perubahan
individu atau sistem sosial sebagai akibat
dari penerimaan atau penolakan sebuah
inovasi (Noegroho, 2010:39). Efek
komunikasi yang hadir melalui gadget
(smartphone) akan memiliki pengaruh,
baik pengaruh secara positif maupun negatif.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak PP
selaku Guru IPS (Sosiologi) SMAN 9
Malang, bahwa: Sedikit banyak iya, karena
banyak ya informasi yang tersebar melalui
gadget tersebut, entah itu positif maupun
negatif. Sedangkan filterasinya kurang.
Maka bisa saja ada pengaruh terhadap
pola pikir, sikap, dan tindakan anak-anak
(W/PP/26/04/2016).
Dampak perubahan yang ditimbulkan
juga karena adanya pengaruh informasi
yang kurang terkontrol. Informasi-informasi
yang diterima secara massif telah mampu
menggerogoti pola pikir, sikap, dan
tindakan para remaja termasuk pelajar
Indonesia. Banyaknya informasi yang
dihadirkan melalui gadget (smartphone)
memberikan pengaruh terhadap para
penggunanya. Senada dengan yang
disampikan oleh Bapak CI Guru PPKn,
Ibu IY Guru Bahasa Inggris, dan Ibu WP
selaku Waka bagian Kesiswaan yang
meyebutkan bahwa gadget telah
memberikan pengaruh, seperti pendapatnya
sebagai berikut: Lumayan mempengaruhi,
karena anak-anak sekarang cenderung
lebih sering bermain dengan gadgetnya (W/
CI/29/04/2016). Saya rasa lumayan
mempengaruhi, karena banyak hal yang
anak-anak dapatkan, dan banyak informasi
yang dapat mereka cari dengan mudah
(W/IY/28/04/2016). Mempengaruhi mas,
sebenarnya banyak informasi yang mereka
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terima tidak valid. Misalkan blog-blog itu
kan banyak yang tidak bagus untuk
mereka, jadi informasi-informasi yang
mereka terima dari blog melalui gadgetnya
itu mempengaruhi sikap dan pola pikirnya
(W/WP/28/04/2016).
Sesungguhnya informasi yang dibawa
oleh internet tergolong informasi superhighway. Informasi superhighway sendiri,
seperti ditulis John V. Pavlik adalah jaringan
data elektronik yang dihasilkan oleh
teknologi komunikasi yang canggih, yang
menghasilkan berbagai bentuk informasi
dari seluruh pelosok dunia, dan bisa
diakses menggunakan teknologi. Karena
itu informasi superhighway terbebas dari
sensor (Abrar, 2008:117).
Manfaat yang dihadirkan dari gadget
(smartphone) pun beragam, lebih
banyak memberikan kemudahan yang
sesungguhnya akan mengurangi nilai
transaksional dari kehidupan (hidup
bersosial). Antara lain manfaatnya: 1)
sebagai alat untuk berkomunikasi, 2)
mencari informasi atau ilmu, 3) hiburan, 4)
aplikasi, 5) penyimpanan data, 6) gaya
(life style), 7) penunjuk arah (Godam,
.......).
Nilai transaksional dari hidup bersosial
sejatinya akan semakin menurun, hal ini
disebabkan karena adanya informasi yang
bebas dan tanpa sensor. Sehingga informasi
yang terbebas dari sensor tersebut akan
membentuk pola kehidupan yang mengarah
pada pragmatisme. Karena pemanfaatan
gadget hanya sebatas untuk mengejar
sesnsai saja. Seperti yang disampaikan
oleh Ibu LF salah satu guru BK di SMAN
9 Malang: Menurut saya lumayan banyak
mempengaruhi pola pikirnya Mas. Kalau
menunjang aktivitas kearah positif saya
kira iya, contoh ketika anak-anak disuruh
mengerjakan tugas, dan jawaban dari tugas
tersebut tidak dapat mereka temui di
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bukunya. Maka mereka akan mencarinya
melalui browsing di gadget yang mereka
miliki tersebut. Saya kira seperti itu. Atau
mereka akan terarah pada pola pikir yang
pragmatis ya (W/LF/25/04/2016).
Hal ini sesuai dengan kesimpulan
analisa hasil wawancara tentang
penggunaan gadget yang telah menggiring
pola pikir, sikap, dan tindakan peserta
didik yang dapat disimpulkan bahwa
banyak informasi yang mereka terima tidak
valid. Karena banyaknya blog-blog, atau
informasi yang banyak di shared melalui
media sosial dan kurang adanya filter
dengan tepat maka akan mampu
menggiring pola pikir, sikap, dan tindakan
anak-anak yang aktif memainkan
gadgetnya.
Analisis hasil observasi dan wawancara
memiliki kesimpulan jika penggunaan
gadget yang secara intens, memudahkan
peserta didik untuk menerima informasiinformasi yang sangat luas. Banyak
informasi yang mereka terima tidak valid.
Maka informasi-informasi tersebut akan
mampu menggiring pola pikir, sikap, dan
tindakan anak-anak yang aktif memainkan
gadgetnya.
4. Kepribadian peserta didik yang
menggunakan gadget (smartphone)
Sementara pasar telah rajin
mempelajari karakteristik demografi
pengguna smartphone, mereka telah
mengabaikan dampak kepribadian
kepemilikan smartphone dan penggunanya
(Lane dan Maner, 2011:22). Penggunaan
gadget (smartphone) yang terlalu
berlebihan dan tidak sewajarnya akan
menimbulkan pengaruh terhadap
kepribadian dan karakter peserta didik.
Kepribadian adalah ciri watak yang
diperlihatkan seseorang secara lahir,
konsisten, dan, konsekuen. Yang
ditunjukkan melalui sikap, tindakan, dan
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atau perilaku seseorang yang sering
dilakukan berulang-ulang sebagai respon
terhadap lingkungannya.
Penggunaan Gadget di kalangan
pelajar masa kini merupakan sebuah
keharusan untuk memilikinya, misalnya
seperti smartphone, tablet, laptop, dan
berbagai macam gadget lainnya. Gadget
dapat merubah makna dari ―kesendirian‖.
Kesendirian itu dapat menjadi suatu
suasana yang lebih ramai dan hidup.
Dengan satu gadget yang canggih saja
bisa mendengarkan musik, bermain games,
internet, foto-foto, menonton video, dan
lain-lain meskipun berada dalam satu
ruangan sendirian tanpa ada apapun
(Harfiyanto, Utomo, dan Budi, 2015:2).
Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu
ES selaku Guru IPA (Kimia) yang
berpendapat tentang kerpibadian peserta
didik yang aktif menggunakan gadget
(smartphone) semakin acuh terhadap
sekitarnya, kurang memperhatikan keadaan
disekitarnya. Senada dengan Ibu ES,
Bapak PP selaku Guru IPS (Sosiologi)
juga berpendapat jika kepribadian anakanak yang menggunakan gadget yang saya
lihat sekarang ini mereka cenderung
individualistis, acuh dengan sekitarnya,
kurang bisa mengimplementasikan rasa
sopan santun. Kutipannya sebagai berikut:
Acuh terhadap sekitarnya, kurang
memperhatikan keadaan disekitarnya (W/
ES/27/04/2016) Kepribadian anak-anak
yang menggunakan gadget yang saya
lihat sekarang ini mereka cenderung
individualistis, acuh dengan sekitarnya,
kurang bisa mengimplementasikan rasa
sopan santun (W/PP/26/04/2016).\
Hasil wawancara dari Ibu ES Bapak
PP sesuai dengan hasil angket yang telah
dilakukan. Yaitu sebanyak 77 (92%)
peserta didik dari 84 peserta didik mengaku
kurang memperhatikan lingkungan sekitar

ketika menggunakan gadgetnya. Sebanyak
65 peserta didik (77%) dari 84 peserta
didik sering asyik bemain gadget ketika
temannya sedang berbicara.
Penggunaan gadget secara berlebihan
memang akan mengurangi rasa kepedulian
oleh penggunanya. Dimana waktu yang
dimilikinya kebanyakan habis digunakan untuk
bermain dengan gadgetnya. Rasa sosial pada
diri manusia sejatinya menjadi identitas yang
melekat pada diri manusia. Terlebih
masyarakat Indonesia yang terkenal dengan
budaya ketimurannya, saat ini semakin redup
dan tidak terlihat lagi. Dengan semakin
majunya teknologi, maka semakain majunya
gadget sekarang ini, padahal masyarakat
Indonesia masih belum siap untuk
menggunakan alat secanggih itu. Hal ini
mengakibatkan beberapa nilai yang menjadi
ciri khas masyarakat Indonesia mulai pudar.
Jiwa sosial dan rasa peduli akhirnya telah
tergerogoti. Serupa dengan yang disampikan
oleh Bapak SU selaku Guru PAI SMAN 9
Malang yang menyebutkan bahwa: Mereka
yang menggunakan gadget dari sudut
pandang saya kurang peduli dengan keadaan
sekitarnya, terlalu asyik dengan gadgetnya,
sehingga rasa sosialnya kurang (W/SU/25/
04/2016).
Kehadiran gadget (smartphone)
menjadikan perubahan perilaku siswa,
dimana ketika siswa sedang bergerombol
atau berkerumun untuk sekedar
membicarakan suatu hal, tidak jarang
mereka akan lebih asik dengan gadgetnya
daripada dengan orang yang ada
didekatnya. Ketika sedang berjalan pun
asik sambil memainkan gadgetnya. Siswa
hanya menunduk menatap gadget tanpa
menghiraukan lingkungan sekitar. Sehingga
aksi tegur sapa, saling bercanda dengan
teman menjadi berkurang (Harfiyanto,
Utomo, Budi, 2015:3)
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Peserta didik yang aktif menggunakan
gadget (smartphone)nya memiiki
kecenderungan lebih individualistis. Hal ini
senada dengan yang disampaikan oleh Ibu
WP selaku Wakil Kepala Sekolah bagian
Kesiswaan: Anak-anak yang aktif
menggunakan gadget (smartphone)
memang cenderung individualis, saya
sering melihat banyak anak-anak yang
ketika sudah menggunakan gadget
(smartphone)nya seakan lupa dengan
sekitarnya (W/WP/28/04/2016).
Berkenaan dalam teori ilmu psikologi,
kejadian semacam ini merupakan gejala
awal dari kepribadian introvert. Dimana
karakteristik kepribadian introvert yaitu
identik dengan penurunan rasa sosial dan
kurang memperhatikan lingkungan sekitar.
Kecenderungan kepribadian introver
yaitu kecenderungan seorang anak untuk
menarik diri dari lingkungan sosialnya.
Sikap dan keputusan yang ia ambil untuk
melakukan sesuatu biasanya didasrkan
pada perasaan, pemikiran, dan
pengalamannya sendiri. Mereka biasanya
pendiam dan suka menyendiri, merasa tidak
butuh orang lain karena merasa
kebutuhannya bisa dipenuhi sendiri
(Mussen, 1994:54).
Berdasarkan situasi psikologis ini orang introver dapat menggunakan tindakan
pembelaan diri. Sementara itu, ia membuat
usaha yang sia-sia untuk memaksa dirinya,
memaksa kehendaknya pada objek. Pada
dasarnya, hal ini menguras banyak tenaga.
Suatu perjuangan luar biasa dari dalam diri
sendiri sangat dibutuhkan untuk kelanjutan
proses itu. Kasus yang kurang ekstrem,
orang introver lebih konservatif, memiliki
kebiasaan yang cenderung subjektif,
egosenteris berlebihan disisi yang satu dan
suatu dorongan kuat unconscious di sisi
yang lain (Naisaban, 2005:20).
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Hal serupa juga disampaikan oleh
Bapak CI sebagai Guru PPKn dan Ibu
LF sebagai Koordinator Guru BK yang
menyatakan bahwa kepribadian peserta
didik yang aktif menggunakan gadget lebih
tertutup, dan memiliki kecenderungan
bersikap individualistis. Hal ini kenapa
banyak peserta didik yang menginginkan
sesuatu dengan cara yang eksklusif.
Sehingga ciri-ciri yang melekat kepada
mereka saat ini yaitu pola pikir yang
pendek. Kutipan wawancaranya sebagai
berikut: Kepribadian peserta didik yang
menggunakan gadget jelas terpengaruhi,
bisa dilihat dari sikap anak-anak sekarang
ini yang cenderung acuh, dan kurang
bersosial. Terlebih sekarang ini banyak
kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak,
saya kira salah satunya juga pengaruh dari
penggunaan gadget yang kurang terkontrol
(W/CI/29/04/2016). Mereka cenderung
individualistis, tertutup, dan kurang peduli
dengan sekitarnya. Hal ini lah yang menjadi
akar dari permasalahan moral oleh anak
muda sekarang ini yang kurang merasakan
pengalaman karena kepribadiannya yang
tertutup dan menginginkan segala
sesuatunya secara eksklusif (W/LF/25/04/
2016).
Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan
adalah banyak peserta didik yang masih
berada diusia remaja memanfaatkan
gadget (smartphone)nya sebagai
instrument of thrill the moment (alat
pemenuhan kesenangan saja), dan juga
penyampaian rasa kekecewaannya kepada
orang lain. Pertama, hal ini ditunjukkan
dari hasil data yang diperoleh menunjukkan
yaitu dari 84 peserta didik sebesar 55%
(46 peserta didik) menggunakan gadget
(smartphone)nya untuk bermain game.
Sebesar 70% (59 peserta didik) sering
menggunakan gadget (smartphone)nya
untuk mengakses internet dan mengunjungi
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media sosial. Selain itu, sebesar 62% (52
peserta didik) sering menyampaikan
kekecewaannya melalaui media sosial, dan
sebesar 59% (50 peserta didik) sering
mencaci orang lewat media sosial yang
ada di gadget (smartphone)nya.
Adapun yang kedua, penggunaan
gadget (smartphone) oleh peserta didik
ketika bersama teman-temannya sebagai
berikut: sebesar 83% (70 peserta didik)
lebih
suka
bermain
gadget
(smartphone)nya dari pada berkumpul
dengan teman-teman. Sebesar 77% (65
peserta didik) sering keasyikan memainkan
gadget (smartphoen)nya saat temantemannya sedang berbicara. Dan sebesar
86% (72 peserta didik) memilih
menyelesaikan masalah menggunakan
gadget (smartphone)nya sebagai alat
komunikasinya dari pada repot-repot
bertemu langsung untuk berdiskusi
menyelesaikan masalahnya.
Hal tersebut menunjukkan jika peserta
didik lebih terbuka dengan gadget
(smarrtphone)nya dari pada lingkungan
sekitarnya. Seperti yang disampaikan oleh
Ibu IY selaku Guru Bahasa Inggris yang
menyebutkan jika: Anak-anak yang
menggunakan gadget lebih terbuka dengan
gadget yang dimilikinya (W/IY/28/04/
2016).
Analisa hasil wawancara juga
menunjukkan hal yang sama bahwa
kepribadian peserta didik yang
menggunakan gadget (smartphone)
cenderung lebih individualis, tertutup, acuh
tak acuh, kurang peduli dengan sekitarnya
dan rasa sosial dari anak kurang. Hal ini
yang menjadi akar penyebab permasalahan
adanya degradasi moral pada anak. Selain
kurangnya merasakan pengalaman karena
semakin terminimalisisrnya kegiatan yang
dilakukan secara langsung (bertatap muka).
Penggunaan gadget yang kurang

terkontrol, juga memunculkan rasa
keinginan yang dapat diraih secara
eksklusif. Hal ini salah satu penyebab
kenapa kejahatan banyak dilakukan oleh
anak-anak pada saat ini.
Berdasarkan analisa hasil observasi,
angket, dan wawancara tersebut memiliki
kepaduan. Bahwa kepribadian peserta
didik yang menggunakan gadget
(smartphone) cenderung lebih pasif seperti
individualis, tertutup, kurang peduli dengan
sekitarnya dan rasa sosial dari anak kurang.
5. Karakter peserta didik yang
menggunakan gadget (smartphone)
Sesuai hasil observasi karakter peserta
didik yang menggunakan gadget memiliki
kecenderunga semakin irasional,
inkonsistensi, dan semakin meninggikan
mental inlander mereka. Karakter adalah
tata nilai yang menuju pada suatu sistem
yang meliputi watak, sfat, dan atau tabiat
yang ada pada diri seseorang sebagai
bentuk yang mengendalikan sikap dan
perilakunya.
Karakter peserta didik seharusnya
menjadi perhat ian khusus dalam
menanamkan karakter kepada mereka,
karena hal tersebut akan sangat
berpengaruh terhadap tumbuh-kembang
peserta didik. Baik perkembangan dalam
aspek kognit if, afekt if maupun
psimokotoriknya.
Karakter sebagai sifat pribadi yang
relatif stabil pada diri individu yang menjadi
landasan penampilan perilaku dalam standar
nilai dan norma yang tinggi. Karakter
merupakan sikap dan kepribadian
seseorang yang diyakininya baik dan
berwujud dalam tingkah lakunya sebagai
pribadi yang menjadikannya mempunyai
reputasi sebagai orang baik (Masaong,
2012:1). Bersamaan dengan pendapat dari
Bapak CI selaku Guru PPKn yang
menyebutkan bahwa karakter memiliki
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pengaruh terhadap sikap dan perilaku
seseorang. Kutipannya sebagai berikut:
Karakter merupakan sifat yang dimiliki
seseorang, yang mempengaruhi bagaimana
sikap dan perilaku seseorang tersebut (W/
CI/29/04/2016).
a. Dampak Gadget (Smartphone)
terhadap Karakter Disiplin Peserta
Didik SMAN 9 Malang
Menurut T. Jacob, hingga tahun 1991
Indonesia belum memiliki tradisi ilmu
pengetahuan. Kalau pun sekarang
Indonesia sudah memilikinya, itu
sebenarnya merupakan pinjaman dari
Negara-negara maju (Abrar, 2008:120).
Banyaknya hiburan yang tersedia di
media-media yang berbasis IT membuat
anak muda saat ini begitu cepat memiliki
gaya hidup yang baru. Adapun karakter
peserta didik yang aktif menggunakan
gadget (smartphone) mengalami
penurunan dan degradasi terhadap nilainilai karakternya. Anak-anak memiliki
kecenderungan lebih apatis, mencari
mudahnya saja, kurang mempunyai simpati
dan bisa saja menjadikan anak memiliki
sifat keras kepala.
Berdasar analisa hasil observasi,
angket, dan wawancara juga menyebutkan
jika karakter peserta didik yang aktif
menggunakan gadget (smartphone)
mengalami penurunan dan degradasi
terhadap nilai-nilai karakternya. Anak-anak
memiliki kecenderungan lebih apatis, pola
pikirnya cenderung irasional, mencari
mudahnya saja, kurang memiliki simpati.
Disiplin merupakan pengaruh yang
dirancang untuk membantu anak mampu
menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari
kebutuhan menjaga keseimbangan antara
kecenderungan dan keinginan individu untuk
berbuat agar memperoleh sesuatu, dengan
pembatasan atau peraturan yang diperlukan
oleh lingkungan terhadap dirinya.
Jurnal Civic Hukum

b.

Dampak Gadget (Smartphone)
terhadap Karakter Religius Peserta
Didik SMAN 9 Malang

Meskipun teknologi merupakan
integral dari pendidikan jarak jauh, namun
program pendidikan harus fokus pada
kebutuhan instruksional pembaca, dari
pada teknologinya sendiri. Perlu juga untuk
dipertimbangkan: umur, kultur, latar
belakang sosial-ekonomi, interes,
pengalaman, level pendidikan, dan terbisa
dengan metoda pendidikan jarak jauh
(Noegroho, 2010:53).
Menurut T. Jacob, hingga tahun 1991
Indonesia belum memiliki tradisi ilmu
pengetahuan. Kalau pun sekarang
Indonesia sudah memilikinya, itu
sebenarnya merupakan pinjaman dari
Negara-negara maju (Abrar, 2008:120).
Lebihnya dampak yang dihasilkan juga
mempengaruhi tingkat religiusitas oleh para
penggunnya. Hal ini bisa dilihat berdasarkan
angket yng telah disebar kepada peserta
didik kelas IX SMA Negeri 9 Malang
yang menyebutkan pernah meningalkan
waktu ibadah karena keasyikan bermain
gadget, sebanyak 63 peserta didik.
Penggunaan gadget (smartphone) sendiri
oleh pesert didik tidak semata juga untuk
mempermudah belajar tentang agama.
Karena dari hasil angket yang telah disebar
menyebutkan sebanyak 51 peserta didik
tidak merasa mudah belajar agama melalui
gadgetnya. Sebanyak 47 peserta didik
tidak mengisi gadgetnya dengan vitur/
aplikasi tentang agama.
Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu
penggunaan gadget saat ini juga mampu
mempengaruhi tingkat religiusitas
penggunannya. Dengan terlalu asyik
menggunakan gadgetnya sehingga
meninggalkan waktu ibadahnya.
Agama dalam kehidupan pemeluknya
merupakan ajaran yang mendasar yang
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menjadi pandangan atau pedoman hidup.
Pandangan hidup ialah ―konsep nilai yang
dimiliki seseorang atau sekelompok orang
mengenai kehidupan‖. Apa yang dimaksut
nilai-nilai adalah sesuatu yang dipandang
berharga dalam kehidupan manusia, yang
mempengaruhi sikap hidupnya. Pandangan
hidup (way of life, worldview) merupakan
hal yang penting dan hakiki bagi manusia,
karena dengan pandangan hidupnya
memiliki kompas atau pedoman hidup yang
jelas di dunia ini. Manusia antara satu
dengan yang lain sering memiliki pandangan
hidup yang berbeda-beda sepert i
pandangan hidup yang berdasarkan agama
misalnya, sehingga agama yang dianut satu
orang berbeda dengan yang dianut yang
lain (Nanisanti, 2014:18).
c. Dampak Gadget (Smartphone)
terhadap Karakter Peduli Sosial
Peserta Didik SMAN 9 Malang
Jussawalla dalam analisisnya mengenai
aspek ekonomis dari perkembangan
teknologi komunikasi disaat ini, menilai
bahwa masyarakat modern saat ini sedang
menempuh periode yang paling
mengasyikan (exciting) dalam sejarah
kehidupannya, karena mengalami
perubahan teknologi yang besar dan cepat,
yang memberikan komunikasi secara
seketika (instant) (Noegroho, 2010: 8).
Gadget (smartphone) memang
banyak menyajikan kemudahan bagi para
penggunannya. Harusnya pada tingkat
pelajar ada pembelajaran tentang
penggunaan gadget (smartphone). Agar
mereka bisa menggunakan gadget
(smartphone)nya secara tepat dan sesuai
dengan kebutuhannya. Akhirnya budaya
instan tidak menggerogoti, para pelajar
mampu menggunakan gadgetnya secara
efektif dan efisien. Serupa dengan pendapat
Bapak SU Guru PAI yang menyebutkan
jika karakter peserta didik yang aktif

menggunakan gadget memiliki
kecenderungan
untuk
mencari
kemudahannya saja. Seperti yang dikutip
dibawah ini: Karakter mereka lebih ingin
mencari mudahnya saja, dengan adanya
gadget malah mengurangi tingkat untuk
berusaha (W/SU/25/04/2016).
Memang wawasan dari pengguna
gadget akan semakin luas. Informasi yang
dihadirkan tidak hanya secara nasional,
melainkan juga global. Banyak culture,
life stye, dan berita dari luar dengan mudah
terakses oleh para penggunanya. Dengan
cepatnya kehiudpan luar masuk dan
mendikte gaya hidup generasi muda
Indonesia. Karakter bangsa Indonesia yang
sejatinya terkenal dengan ketimurannya,
kini mulai luntur dengan masuknya budaya
barat (menjadi kiblat gaya hidup banyak
pemuda) yang identik dengan individualis,
acuh tak acuh, dan keras kepala.
Sama dengan gambaran Ibu LF yang
sebagai Koordinator Guru BK yang
menyebutkan jika sikap peserta didik yang
menggunakan gadget cenderung lebih
apatis dan individualistis. Kutipannya
sebagai berikut:
Dari segi karakternya, anak-anak yang
menggunakan gadget, memang anak-anak
mengalami degradasi terhadap nilai-nilai
karakternya. Menurut saya, banyaknya
hiburan yang tersedia di media-media yang
berbasis IT ini membuat anak-anak begitu
cepat memiliki gaya hidup yang baru, yang
lebih mengarah ke sikap apatis dan
individualistis (W/LF/25/04/2016).
Senada dengan hasil angket yaitu
sebanyak 46 (55%) dari 84 peserta didik
mengggunakan gadgetinya hanya untuk
bermain game. Penggunaan gadget yang
tidak sesuai akan berakibat pada
penurunan karakter penggunanya. Sehingga
kecenderungan untuk lebih acuh tak acuh
dan keras kepala tidak bisa terbendung
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lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak
PP Guru IPS (Sosiologi) dan Ibu IY Guru
Bahasa Inggris, yang menyebutkan jika:
Anak-anak yang menggunakan gadget
cenderung acuh tak cuh, tidak mau tahu,
kurang memiliki kepedulian (W/PP/26/04/
2016). Karakter peserta didik yang
menggunakan gadget cenderung lebih
keras kepala, dan kurang mempunyai
simpati terhadap lingkungan sekitarnya (W/
IY/28/04/2016).
Memang dari segi wawasannya,
pengguna gadget akan semakin luas dan
meningkat. Karena mudahnya untuk
mengakses informasi yang diinginkan, dan
segala informasi yang dengan mudah
didapatkan hanya melalui internet. Sekarang
ini kenapa banyak pemuda atau peserta
didik yang memiliki kecerdasan yang lebih
dari pada para pemuda dulu. Namun
sayang, hal ini dibarengi dengan
kepribadian dan karakter para pemuda
Indonesia yang mengalami penurunan.
Sebenarnya kerpibadian dan karakter ini
menjadi tonggak kehidupan yang
diharapkan mampu menjadi topangan
wawasan yang dimilikinya. Seperti yang
disampaikan oleh Ibu WP Waka Kesiswaan
SMAN 9 Malang:
Karakternya untuk anak-anak yang
menggunakan gadget saat ini telah
mengalami penurunan. Saya melihat antara
anak dulu dengan anak sekarang memang
berbeda, karena anak sekarang ini kurang
mengerti tentang sopan santun dan tata
karma, meskipun mereka lebih pinter-pinter
dari pada generasi yang dulu (W/WP/28/
04/2016).
Sesungguhnya informasi yang dibawa
oleh internet tergolong informasi
superhighway. Informasi superhighway
sendiri, seperti ditulis John V. Pavlik adalah
jaringan data elektronik yang dihasilkan
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oleh teknologi komunikasi yang canggih,
yang menghasilkan berbagai bentuk
informasi dari seluruh pelosok dunia, dan
bisa diakses menggunakan teknologi.
Karena itu informasi superhighway
terbebas dari sensor (Abrar, 2008:117).
c. Solusi Ideal Penggunaan Gadget
(smartphone)
Ketika diperumpamakan gadget
seperti dua sisi uang logam, gadget ini
memiliki dampak positif dan juga dampak
negatif untuk perkembangan anak. Penting
adanya instruksi, pemahaman, dan kontrol
terhadap
penggunaan
gadget
(smartphone) sesuai dengan manfaatnya..
Beberapa
manfaat
gadget
(smartphone) antara lain: 1) sebagai alat
untuk berkomunikasi, 2) mencari informasi
atau ilmu, 3) hiburan, 4) aplikasi, 5)
penyimpanan data, 6) gaya (life style), 7)
penunjuk arah.
Teknologi merupakan integral dari
pendidikan jarak jauh, namun program
pendidikan harus fokus pada kebutuhan
instruksional pembaca, dari pada
teknologinya sendiri. Perlu juga untuk
dipertimbangkan: umur, kultur, latar
belakang sosial-ekonomi, interes,
pengalaman, level pendidikan, dan terbisa
dengan metoda pendidikan jarak jauh
(Noegroho, 2010:53).
Agar para pengguna gadget khususnya
pelajar (peserta didik) tidak sampai
terjerebak dalam hegemoni hiburannya
saja. Controling penting untuk diberikan
kepada mereka. Kontrol tersebut yang
pertama harus menekankan pada solusi
yang ideal dalam penggunaan gadget
(smartphone), dan yang kedua yaitu
penerapan program yang memiliki
keterkaitan dengan penggunaan gadget
(smartphone).
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1. Solusi
penggunaan
gadget
(smartphone) yang ideal
Solusi ideal terhadap penggunaan
gadget (smartphone) seharusnya termasuk
pokok kebijakan dari pada pendidikan
karakter. Dengan mengikuti zaman
sekarang ini yang serba menggunakan
teknologi khususnya gadget. Penting untuk
mengelurkan kebijakan semacam itu.
Penggunaan secara ideal yaitu dengan
mempert imbangkan usia, waktu,
kebutuhan, dan tempat. Pemanfaatan alat
semacam itu baik secara ideal akan
berdampak pada revolusi pembangunan
manusia dari segi mental.
Senada dengan yang disampaikan oleh
Ibu LF selaku Koordinator Guru Bimbingan
Konseling (BK), jika menggunakan
gadget (smartphone) lebih baik sesuai
dengan kebutuhannya. Seperti kutipan
wawancara dibawah ini: Penggunaan gadget yang ideal sebaiknya ya digunakan
sesuai kebutuhan, dan penggunaannya
tidak disalah gunakan ke hal-hal yang
negatif (W/LF/25/04/2016). Selain itu
penggunaan gadget harus menyesuaikan
proporsi penggunanya. Contohnya jika
menjadi siswa SMA, gadgetnya lebih baik
dipergunakan untuk mencari materi
pelajaran. Seperti yang disampaikan oleh
Ibu ES Guru IPA (Kimia), penggunaan
gadget yang ideal adalah: Sesuai dengan
proporsi kita. Misalkan menjadi siswa
SMA, gunakan gadget untuk mencari
informasi sesuai kebutuhannya, misalkan
materi fisika, kimia, biologi dst (W/ES/27/
04/2016).
Di usia remaja ini khususnya peserta
didik, sudah tidak bisa dipaksakan untuk
membatasi penggunaan gadget atau
dipaksa untuk tidak menggunakannya. Cara
lain yang bisa digunakan yaitu dengan
memberikan pengarahan dan kontrol.
Seperti Bapak/Ibu Guru sering lakukan

dengan memberikan pengarahan tentang
bagaimana menggunakan gadget yang baik
dan efektif. Hal ini juga dilakukan Bapak/
Ibu Guru pada beberapa KBM di kelas,
agar penggunakan gadget tersebut lebih
mengenal keadaan dan waktu, Bapak/Ibu
guru yang mengintruksikan agar tidak
menggunakan gadget ketika sedang KBM.
Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak
SU Guru PAI dan Bapak CI Guru PPKn:
Kalau menurut saya ini sudah tidak bisa
dibendung Mas ya. Penggunaanya itu
tinggal kita arakan. Jadi ini serbuan
teknologi yang luar biasa, menyerbu siapa
pun, kalau pun tidak disekolah ya pasti
dirumah. Maka kita mengambalikan kepada
anak-anak, mengarahkan jangan sampai
diperbudak oleh alat teknologi. Maka dari
itu saya tekankan kepada anak-anak harus
hati-hati dalam penggunaan gadget yang
sesuai tersebut (W/SU/25/04/2016). Jadi
saya kira kalau anak usia remaja, tetep
kalau dirumah berarti tanggung jawab
orang tua, tetap memberikan arahan kapan
boleh menggunakan gadget, dan kapan
tidak boleh menggunakan. Hal-hal apa
yang boleh dilihat. Dan orang tua harus
tahu password anaknya, dalam arti jika hp
(gadget) itu dikunci anaknya dan orang tua
tidak tahu passwordnya, jelas itu kesalahan
dalam mendidik. Maka antara orang tua
dan anak harus ada kesepakatan, bahwa
saya sebagai orang tua harus tahu tentang
apa saja yang ada di hpnya (gadget).
Kalau guru, dia harus membuat aturan
pada saat pelajaran, boleh menggunakan
atau tidak. Dan itu dijelaskan pada awal
pembelajaran, dalam proses pembelajaran
tidak ada lagi protes karena dari awal
sudah ada pemberitahuan bahwa boleh
menggunkan gadget atau tidak (W/CI/
29/04/2016).
Perlu dipertimbangkan: umur, kultur,
latar belakang sosial-ekonomi, interes,
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pengalaman, dan level pendidikan
(Noegroho, 2010:53). Sejatinya dari upaya
yang bisa dilakukan tersebut bertujuan
untuk menekan dampak negatif yang akan
terjadi. Serupa dengan yang disampaikan
oleh Ibu IY dibawah ini: Penggunaan
gadget yang ideal seharusnya
menyesuaikan waktu, tempat, dan usia.
Ketika hal tersebut diperhatikan maka
dampak negatif dari mengggunakan
gadget tersebut akan kecil (W/IY/28/04/
2016).
Penggunaan gadget (smartphone)
yang ideal perlu adanya pemahaman
terhadap kesesuaian kebutuhan, proporsi
pengggunaannya,
atau dengan
mempertimbangkan waktu, tempat, dan
usia. Hal ini agar gadget tidak salah
gunakan. Tujuannya agar jangan sampai
kejadian perbudakan oleh teknologi. Perlu
adanya kontrol dari orang tua dengan
sering-sering memberikan monitor terhadap
penggunaan gadget yang dimiliki anaknya.
Seperti apa saja isi yang ada digadgetnya,
dan mengetahui rekam jejak media sosial
yang dimilikinya.
Hasil dari analisis observasi dan
wawancara tentang solusi ideal pengguaan
gadget (smartphone) yaitu dengan
memberikan banyak pemahaman kepada
peserta didik tentang efektivitas penggunaan
gadget, serta menggiring peserta didik untuk
menggunakan gadgetnya sesuai proporsinya.
2. Penerapan program yang memiliki
hubungan
dengan
gadget
(smartphone)
Ada beberapa guru yang sudah
menggunakan gadget untuk menunjang
aktivitas KBMnya. Selain itu Bapak/Ibu
Guru juga menggunakan gadgetnya untuk
memberikan arahan kepada peserta didik
melalui shared informasi di group media
sosial. Server sekolah (web) juga
termanfaatkan sebagai shared informasi
yang dapat dengan mudah diakses oleh
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peserta didik melalui gadgetnya. Serupa
dengan yang disampaikan oleh Bapak PP
selaku Guru IPS (Sosiiologi): Sekolah
memiliki web khusus yang bisa untuk
mengekspos informasi-informasi yang di
posting di web tersebut, jadi anak-anak
bisa langsung mengaksesnya lewat situ (W/
PP/26/04/2016).
Sekolah juga memiliki group-group
media sosial yang menjadi wadah untuk
saling berinteraksi antara siswa dengan
siswa, siswa dengan guru, dan guru dengan
guru. Seperti yang disampaikan oleh Ibu
LF Koordinator Guru BK SMAN 9
Malang jika sekolah sudah memanfaatkan
teknologi semacam ini dengan
pembentukan group-group di media sosial.
Kutipannya seperti yang dibawah ini: Sudah
Mas, sekolah sudah membuat beberapa
group di media sosial, dan itu tidak hanya
anak-anak saja, tetapi Bapak-Ibu guru
juga bergabung di group itu (W/LF/25/
04/2016).
Group ini nanti akan dikelola oleh
seluruh Bapak/Ibu Guru melalui pemberian
tauziah, motivasi, dan saling berbagi
informasi. Salah satu contohnya yaitu group
mandajadda wajadda. Tidak lebih tujuan
dari group ini untuk meningkatkan belajar
peserta didik. Seperti yang disampaikan
oleh Bapak SU Guru PAI SMAN 9
Malang: Sudah, jadi anak-anak ada yang
masuk pada program sekolah yaitu group
WA sekolah yang dinamai Manjadda
Wajadda itu. Artinya apa, Manjadda itu
adalah anak-anak yang diharapkan mampu
memunculkan prestasi positif dari SMAN
9 Malang, ya istilahnya sebagai pilot
project-nya lah. Nah, itu dari kepala
sekolah dibuatkan group, disetiap pagi
dibangunkan oleh Bapak kepala sekolah.
Ya itu salah satu upaya memanfaatkan
gadget untuk meningkatkan belajar mereka
(W/SU/25/04/2016).
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Tujuan lain pembentukan group
semacam ini yaitu untuk mendorong peserta
didik agar bisa memanfaatkan gadgetnya
kearah yang lebih positif lagi. Serupa
dengan yang disampaikan oleh Ibu WP
selaku Waka Kesiswaan SMAN 9 Malang:
Sudah mas, jadi pembentukan groupgroup sosmed melalui gadget sudah kita
terapkan, seperti group kelas, mapel,
OSIS, MPK, ekskul dan guru, hal ini
diharapkan mampu mendorong
pemanfaatan penggunaan gadgetnya
kearah yang lebih positif (W/WP/28/04/
2016).
Sesuai dengan hasil analisa observasi
dan wawancara bahwa sekolah sudah
menerapkan program yang memiliki
hubungan dengan penggunaan gadget
(smartphone), seperti group-group di
media sosial. Beberapa group diantaranya
adalah group kelas, maple, OSIS, MPK,
ekskul, dan guru. Group ini digunakan
untuk sharing, dan memberikan motivasi
kepada anak-anak atau tauziah. Adapun
group sekolah yang dinamai manjadda
wajadda beranggotakan beberapa peserta
didik yang dijadikan sebagai pilot project
yang diharapkan dapat memunculkan dan
mendorong teman-temannya untuk lebih
berprestasi.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yaitu tentang ―Dampak
Penggunaan Gadget (Smartphone)
Terhadap Kepribadian dan Karakter
Peserta Didik di SMAN 9 Malang‖ maka
hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Gadget merupakan teknologi yang
berfungsi untuk mempermudah
pekerjaan dan bertujuan sebagai
media untuk meningkatkan taraf
kemampuan seseorang saat ini masih

belum digunakan untuk menunjang
kegiatan belajar peserta didik. Hampir
semua peserta didik di SMAN 9
Malang memiliki dan menggunakan
gadget, khususnya smartphone.
Masih banyak peserta didik yang
menggunakan gadgetnya ketika
KBM, baik digunakan untuk nggame
dan bermain media sosial. Rata-rata
waktu peserta didik menggunakan
gadgetnya selama 3 sampai dengan
lebih 7 jam. Peserta didik sering
menggunakan gadgetnya untuk
membuka media sosial. Seperti Line,
Whats App, Instagram, BBM, dst.
2. Penggunaan gadget yang secara
intens, memudahkan peserta didik
untuk menerima informasi-informasi
yang sangat luas. Banyak informasi
yang mereka terima tidak valid.
Sehingga menggiring pola pikir, sikap,
dan tindakan anak-anak yang aktif
memainkan gadgetnya. Kepribadian
peserta didik yang menggunakan
gadget (smartphone) cenderung lebih
pasif seperti individualis, tertutup,
kurang peduli dengan sekitarnya dan
rasa sosial dari anak kurang. Karakter
peserta didik yang aktif menggunakan
gadget (smartphone) mengalami
penurunan dan degradasi terhadap
nilai-nilai karakternya. Anak-anak
memiliki kecenderungan kurang
disiplin, kegiatan religiusitas peserta
didik terganggu dan lebih apatis, pola
pikirnya cenderung irasional, mencari
mudahnya saja dan kurang mempunyai
simpati atau tingkat kepedulian
sosialnya rendah.
3. Penggunaan gadget (smartphone)
yang ideal yaitu dengan memberikan
banyak pemahaman kepada peserta
didik tentang efektivitas penggunaan
gadget, serta menggiring peserta didik
untuk menggunakan gadgetnya sesuai
proporsinya. Sekolah sudah
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menerapkan program yang memiliki
hubungan dengan penggunaan gadget
(smartphone), seperti pembentukan
group-group di media sosial.
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HUBUNGAN PENGGUNAAN GADGET DENGAN
TINGKAT PRESTASI SISWA DI SMA
NEGERI 9 MANADO
Beauty Manumpil
Yudi Ismanto
Franly Onibala
Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran
Universitas Sam Ratulangi
Email : Beautymanumpil@yahoo.com

Gadget is a technology tool that is currently growing rapidly which has a specific function
such that smartphone, Iphone and Blackberry. Gadget with a wide range of applications can
present a variety of social media, so often misused by students can adversely affect the
value or level of achievement their academic. The aim of this research is to knowthe
correlation between use of gadgets with the level of achievement in SMA N 9 Manado.
This research based on analytic survey with cross sectional method, the sample in this
research was taken with purposive sampling technique that is 41 respondent. The
Instrument that use was questionnaire and observation sheet. This research using
analysis statistic Chi-Square Test with a significance level α = 0,05 or 95 %. The result of
statistic test have gained value p = 0,016 < α = 0,05. The conclution of this research,
there is a correlation between use of gdgets with the level of achievement in SMA N 9
Manado.
Keywords : Gadget, Level Achievement.
Gadget merupakan suatu alat teknologi yang saat ini berkembang pesat yang memiliki
fungsi khusus diantaranya yaitu smartphone, I phone dan Blackberry. Gadget dengan
berbagai aplikasi dapat menyajikan berbagai media sosial, sehingga seringkali
disalahgunakan oleh siswa yang dapat berdampak bururk bagi nilai akademik atau
tingkat prestasi mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
penggunaan gadget dengan tingkat prestasi belajar siswa di SMA Negeri 9 Manado.
Penelitian ini bersifat survey analitik dengan pendekatan Crossectional, sampel diambil
dengan teknik sampling purposive yaitu sebanyak 41 responden. Instrument yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan lembar observasi. Uji statistic
menggunakan Chi-Square test dengan tingkat kemaknaan α = 0,05 atau 95 %. Hasil
penelitian didapatkan nilai p = 0,016 < α = 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada
hubungan penggunaan gadget dengan tingkat prestasi belajar siswa di SMA Negeri 9
Manado.
Kata Kunci : Gadget, Prestasi belajar.
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tak hanya digunakan oleh orang dewasa
atau lanjut usia (22 tahun keatas), remaja
(12-21 tahun), tapi pada anak-anak (7-11
tahun), dan lebih ironisnya lagi gadget
digunakan untuk anak usia (3-6 tahun),
yang seharusnya belum layak untuk
menggunakan gadget ((Widiawati &
Sugiman, 2014). Era teknologi yang
semakin canggih
ini,
orang
tua
menganggap bahwa gadget merupakan
salah satu alat yang dapat digunakan
untuk mendidik anak, sehingga bukan
menjadi hal yang aneh lagi apabila anak
mendapat fasilitas gadget dari orang
tuanya, sementara dalam penelitian yang
dilakukan oleh Maulida dalam jurnal
keperawatan
―Menelisik
Pengaruh
Penggunaan Aplikasi Gadget Terhadap
Perkembangan Psikologis Anak Usia
Dini‖ pada tahun 2013 bahwa gadget
membawa banyak perubahan dalam pola
kehidupan, tanpa disadari seseorang yang
sering manggunakan gadget dapat
menyebabkan terjadinya kesenjangan
sosial dalam bermasyarakat, didalam
jurnanya juga terdapat contoh kasus
bahwa bocah kelas 5 SD telah melakukan
pelecehan
seksual
terhadap
temn
sebayanya, hal ini terjadi karena anak
tersebut sering menonton video porno
yang dapat dengan mudah diakses dari
gadget miliknya. Anak-anak usia 5-12
tahun menjadi pengguna terbanyak dalam
kemajuan dari teknologi dan informasi.
Tidak heran jika anak usia 5-12 tahun
dikatakan sebagai generasi multi-tasking
(Ameliola & Nugraha, 2013). Survei awal
yang
dilakukan
penulis
melalui
wawancara dengan 10 siswa, didapatkan
bahwa 8 siswa menggunakan gadget lebih
dari 3 jam dalam sehari, dan berdasarkan
observasi yang dilakukan oleh penulis di
SMA Negeri 9 Manado dari jam 10.0014.00, terlihat siswa sering menggunakan
gadget secara diam-diam pada saat jam
pelajaran berlangsung. Berdasarkan data
dan fakta diatas membuat penulis tertarik
untuk membuat penelitian yang berjudul
Hubungan penggunan gadget dengan

Latar Belakang
Perkembangan teknologi dan informasi
mengalami kemajuan yang sangat pesat,
di tandai dengan kemajuan pada bidang
informasi
dan
teknologi.
Bangsa
Indonesia merupakan salah satu bangsa
yang ikut terlibat dalam kemajuan media
informasi dan teknologi (Ameliola &
Nugraha,
2013).
Meningkatnya
penggunaan gadget atau alat-alat yang
dapat dengan mudah terkonksi dengan
internet ini, mengalami peningkatan dari
waktu ke waktu. Saat ini kurang lebih 45
juta menggunakan internet, dimana
Sembilan juta diantaranya menggunakan
ponsel untuk mengakses internet. Padahal
pada tahun 2001, jumlah pengguna
internet di Indonesia hanya setengah juta
penduduk. Jumlah ini semakin bertambah
karena semakin mudah di dapat serta
terjangkaunya harga dari ponsel cerdas
(Sanjaya & Wibhowo, 2011). Dalam
survey yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJJII), mencatat bahwa
pengguna internet di Indonesia hingga
akhir tahun 2013 mencapai 71,19 juta
orang, survei ini dilakukan pada 78
kabupaten/kota dan 33 provinsi. Jumlah
tersebut
mengalami
kenaikan
di
bandingkan dengan hasiil survei tahun
2012 yaitu sebanyak 63 juta orang. Itu
berarti mengalami kenaikan sebanyak 13
persen, bahkan menurut survei, di
Sulawesi utara sudah 100% menggunakan
Komputer
dan
Internet.
Gadget
merupakan
barang
canggih
yang
diciptakan dengan berbagai aplikasi yang
dapat menyajikan berbagai media berita,
jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan.
Barang canggih ini yang dilihat dari segi
harga yang tidak bisa dibilang murah tidak
hanya sekedar dijadikan media hiburan
semata tapi dengan aplikasi yang terus
diperbaharui gadget wajib digunakan oleh
orang-orang yang memiliki kepentingan
bisnis, atau pengerjaan tugas kuliah dan
kantor, akan tetapi pada faktanya gadget
2

ejoural Keperawatan (e-Kep) Volume 3. Nomor 2. April 2015

≤ 0,05). Etika penelitian dilakukan untuk
menjaga kerahasiaan identitas responden
akan kemungkinan terjadinya ancaman
terhadap responden.

tingkat prestasi siswa di sekolah SMA
Negeri 9 Manado.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat survei analitik
dengan pendekatan Cross sectional,
dengan
menggunakan
pendekatan
snapshot atau observasi dilakukan pada
satu waktu tertentu (Nasir, Muhith,
Ideputri,
2011).
Penelitian
ini
dilaksanakan di SMA Negeri 9 Manado
pada tanggal 20-21 Januari 2015.
Keseluruhan objek penelitian atau objek
yang diteliti disebut populasi penelitian
(Notoatmodjo, 2010). Populasi pada
penelitian ini yaitu sebanyak 41 siswa
yaitu pada kelas XI MIA 5 . sampel
diambil
dengan
metode purposive
sampling. Instrument pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang dibuat
sendiri untuk melihat lama waktu
penggunakan gadget oleh siswa dengan
kriteria 1-24 jam sehari. Dan lembar
observasi tingkat prestasi untuk melihat
nilai rata-rata raport pada ujian akhir
semester dengan rentang nilai 0-4,00.
Prosedur dari penelitian dilakukan setelah
mendapat rekomendasi dari Koordinator
Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas
Kedokteran Manado. Langkah selanjutnya
peneliti menyampaikan surat permohonan
penelitian pada kepala Sekolah SMA N 9
Manado sebagai tempat penelian. Setelah
mendapat
persetujuan
peneliti
menjelaskan maksud dan tujuan dari
penelitian ini, dan mempersilahkan
responden
menandatangani
lembar
persetujuan
menjadi
responden.
Responden yang sesuai dengan kriteria
penelitian dipersilahkan untuk mengisi
lembar kuesioner penelitian, setelah
penelitian selesai, peneliti meminta surat
keterangan selesai penelitian kepada pihak
sekolah.
Prosedur pengolahan data yang dilakukan
melalui tahap cleaning, koding, skoring
dan tabulating dan data dianalisis melalui
prosedur analisis univariat dan analisis
bivariate dengan menggunakan uji ChiSquare dengan tingkat kemaknaan 95% (α

HASIL dan PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Analisis Univariat
Tabel 5.1 Frekuensi nilai rata-rata pada
siswa XI MIA 5 di SMA Negeri 9
Manado
Persentase

Nilai ratarata siswa

n

Tinggi

30

73,2

Rendah

11

26,8

Total

41

100

(%)

Tabel 5.2 Frekuensi penggunaan gadget
pada siswa XI MIA 5 di SMA Negeri 9
Manado
Lama
Penggunaan

Persentase
n

gadget

(%)

Sering
Jarang

19
22

46,3
53,7

Total

41

100

Tabel 5.3. Manfaat penggunaan gadget
pada siswa XI MIA 5 di SMA Negeri
Manado
Manfaat
n
Persentase
Penggunaan

(%)

Gadget

3

Media Sosial

30

73,2

Pengetahuan

11

26,8

Total

41

100

ejoural Keperawatan (e-Kep) Volume 3. Nomor 2. April 2015

berarti terdapat
hubungan
anatara
penggunaan gadget dengan tingkat
prestasi belajar siswa. Penggunaan gadget
terlalau lama dapat berpengaruh pada
konsentrasi anak, selama jam pelajaran
berlangsung dapat dilihat dampak dari
tingkat prestasi anak di sekolah, dalam
Internasional Journal Of Neuroscience
bahawa gadget / Handphone dapat
menganggu fungsi kerja otak manusia
yaitu dengan melemahnya daya kerja otak
atau lemah otak. Sebagaian besar yakni 30
responden menggunakan gadget untuk
mengakses berbagai media sosial yang
ada seperti Path, Instagram, Facebook,
Twitter dan berbagai media sosial yang
ada lainnya hal ini dapat berpengaruh
buruk terhadap tingkat prestasi siswa. Di
dalam penelitian juga ditemukan bahwa
22 (53,7 %) responden yang jarang
menggunakan gadget, 20 (48,8 %)
responden mendapatkan nilai tinggi,
sedangkan
2
(4,9%)
responden
mendapatka nilai rendah, selain itu 10
(24,4 %) responden diantaranya mendapat
nilai tinggi sedangkan 9 (22,0 %)
responden lainnya mendapat niai rendah.
Dalam penelitian juga didapatkan 30 (73,2
%) responden menggunakan gadget untuk
mengakses media sosial sedangkan 11
(26,8 %) responden lainnya menggunakan
gadget untuk menyelesaikan tugas
sekolah. Penggunaan gadget dikarenakan
tuntutan trend saat ini yang menuntuk
mereka untuk aktif dalam dunia internet
atau media sosial, oleh karena itu pada
saat jam pelajaran, mereka juga sering
menggunakan gadget unutk menutupi rasa
bosan karena jam pelajaran yang panjang.
Hal ini menyebabkan bahwa sebagaian
materi yang dijelaskan oleh guru tidak lagi
diserap dengan baik karena siswa tidak
mampu berkonsentrasi lagi dengan
pelajaran yang sedang berlangsung, yang
dapat berakibat pada nilai akademik
siswa, juga siswa menjadi jarang
berkomunikasi dengan temannya karena
lebih asik dengan gadget miliknya.
Dalam dunia keperawatan tidak hanya
membahas soal fisik akan tetapi

Analisis Bivariat
Tabel 5.4. Hubungan penggunaan gadget
dengan tingkat prestasi belajar siswa di
SMA Negeri 9 Manado
Nilai rata-rata
P.
Gadg
et

Total
Tinggi

Rendah

n

%

n

%

n

%

Jaran
g

1
0

24,
4

2
0

48,
8

3
0

73,2

Serin
g

9

22,
0

2

4,9

1
1

26,8

Total

1
9

46,
4

2
2

53,
7

4
1

100,
0

X2

P

7,60

0,01

9
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B. PEMBAHASAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
menunjukkan bahwa dari 41 responden
sebanyak 18 responden menggunakan
gadget lebih dari 11 jam perhari dan
gadget digunakan untuk browsing bahkan
paling banyak digunakan untuk bermain
game online dan untuk mengakses
berbagai media sosial yang ada (
Instagram, Path, Facebook, twitter),
mereka cenderung memiliki gadget untuk
mengikuti trend yang ada saat ini
(Hasella, 2013).
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan
hasil dari nilai rata-rata siswa di XI MIA 5
yaitu 30 (73,2 %) responden memiliki
nilai tinggi sedangkan 11 (26,8 %)
responden lainnya memiliki nilai rendah.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
19
(46,3
%)
responden
sering
menggunakan gadget dan 22 (53,7%)
responden jarang menggunakan gadget.
Manfaat penggunakaan gadget didapatkan
30 (73,2 %) responden menggunakan
gadget untuk mengakses media sosial
seperti Path, instagram,facebook,twitter,
dan berbagai media sosial lainnya.
Berdasarkan uji statistik dengan
menggunakan uji Chi-Square Test dengan
tingkat kemaknaan 95% (α = 0,05 ) hasil
analisa yaitu : 0,016 maka nilai p < α, itu
4
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membahas soal psikologis, perawat bisa
mengetahui batas waktu yang wajar dalam
menggunakan gadget
selain dapat
menganggu konsentrasi siswa saat belajar.
Pada Sains Journal tahun 2013 membahas
tentang
penggunaan
gadget
yang
berkebihan dapat berdampak buruk buat
kesehatan, seperti mata kering, gangguan
tidur, sakit pada leher, obesitas karena
tidak teraturnya jadwal makan akibat
keasikan bermain gadget. Perawat juga
dapat memberikan informasi yang
bermanfaat atau memeberikan konseling
kepada siswa untuk penggunaan gadget
yang baik serta memeberikan informasi
kepada orang tua untuk mengawasi
penggunaan gadget yang berlebihan.

Depdiknas. (2007). Prestasi
Jakarta : Depdiknas.
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Hasella,
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(2013).
Dampak
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Universitas
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Abstrak
Meningkatnya penggunaan gadget berupa smartphone serta alat-alat yang dapat dengan
mudah terkoneksi dengan internet yang berdampak pada terpakunya perhatian seseorang pada
gadget tersebut dan terkikisnya interaksi dengan orang lain menjadi suatu tantangan yang harus
dihadapi oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
kecanduan gadget dengan kecerdasan emosi pada siswa SMP di Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan. Dengan menggunakan kuesioner terstruktur, data primer didapatkan dari siswa
SMP dari berbagai sekolah di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, remaja awal berusia antara
12 hingga 16 tahun sebanyak 379 responden berdasarkan metode probability sampling.
Kecanduan gadget diukur menggunakan skala yang terdiri dari 14 item yang memiliki nilai
koefisien reliabilitas sebesar 0.865, dan kecerdasan emosi diukur menggunakan skala yang
terdiri dari 15 item yang memiliki nilai koefisien reliabilitas sebesar 0.777. Analisis data
dengan menggunakan teknik statistik nonparametrik test (Korelasi rank-spearman)
menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,177 yang artinya jika tingkat kecanduan gadget
rendah maka akan memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Dapat
disimpulkan bahwa adanya hubungan antara kecanduan gadget dengan kecerdasan emosi pada
siswa SMP di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.
Kata Kunci: Kecanduan Gadget, Kecerdasan Emosi, Remaja
Abstract
Increasing the use of gadgets in the form of smartphones and tools that can easily be connected to
the internet that have an impact on someone's attention to these gadgets and the erosion
of interactions with others is a challenge that must be faced by teenagers. This study aims
to determine whether there is a relationship between gadget addiction and emotional intelligence
in middle school students in Setiabudi Subdistrict, South Jakarta. By using a
structured questionnaire, the primary data was obtained from junior high school students
from various schools in Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, 379 respondents based on
probability sampling methods between 12 and 16 years old. Gadgets addiction is measured
using a scale consisting of 14 items that have a reliability coefficient value of 0.865, and
emotional intelligence is measured using a scale consisting of 15 items that have a reliability
coefficient of 0.777. Data analysis using nonparametric statistical techniques (rank-spearman
correlation) shows the value of the correlation coefficient of -0.177 which means that if the
level of addiction to gadgets is low it will have a high level of emotional intelligence, and vice
versa. It can be concluded that there is a relationship between gadget addiction and emotional
intelligence in middle school students in Setiabudi Subdistrict, South Jakarta.
Keywords: gadget addiction, emotional intelligence, adolescene
Hurlock mengemukakan bahwa istilah remaja ialah
sebuah masa peralihan atau proses tumbuh
kembang dari anak-anak menjadi dewasa. Yang
mana pada masa ini munculnya ketegangan emosi
yang diakibatkan dari perubahan fisik serta unsur
kimia dalam tubuh (Nisfiannoor & Kartika, 2004).
Santrock mengemukakan bahwa pada masa ini juga

merupakan masa transisi yang mana melibatkan
perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional
(Artha & Supriyadi, 2013). Pada masa ini,
seseorang mengalami kesulitan untuk mengontrol
dirinya sendiri, mereka mudah sekali marah untuk
meyakinkan lingkungan sekitarnya (Ali & Asrori,
2011). Hurlock menyatakan bahwa kontrol diri ini
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memiliki kaitan dengan bagaimana seseorang
mengendalikan emosinya serta dorongan-dorongan
yang berasal dari dalam dirinya (Khairunnisa,
2013). Tingkat kontrol diri seseorang memiliki
hubungan dengan tingkat kecerdasan emosinya
(Ariesta, 2014). Menurut Salovey dan Mayer,
kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk memahami dan mengendalikan
perasaan yang dirasakan oleh diri sendiri dan juga
oleh orang lain, dan menggunakan perasaanperasaan itu untuk mengarahkan pikiran dan
tindakan. Seseorang yang memiliki tingkat
kecerdasan emosi yang tinggi akan mampu
mengatasi berbagai masalah atau tantangan yang
muncul dalam hidupnya (Setyowati, Hartati &
Sawitri, 2010).
Menurut Goleman, kecerdasan emosi bisa
dikatakan sebagai sisi lain dari kecerdasan kognitif
yang sangat berperan dalam kehidupan manusia
(Saptoto, 2010). Maka dari itu, kecerdasan emosi
sangatlah penting bagi remaja dalam membina
hubungan dengan orang lain. Karena kecerdasan
emosi merupakan kemampuan untuk memahami
emosi orang lain yang mana akan dijadikan sebagai
panduan dalam mengekspresikan emosi yang
secara tepat kepada orang lain (Saptoto, 2010).
Kecerdasan emosi juga menjadi hal yang pening
bagi individu karena merupakan salah satu aspek
yang berkaitan dengan kematangan dan ketegaran
kepribadian (Mangkunegara dan Puspitawati,
2015).
Sebuah penelitian yang dilakukan kepada 129
siswa SMA kelas 1 menunjukkan adanya hubungan
yang signifikan antara kecerdasan emosi dan self
efficacy dalam pemecahan masalah penyesuaian
diri pada remaja awal. Hal ini menunjukkan betapa
pentingnya kecerdasan emosi bagi remaja awal
(Artha & Supriyadi, 2013).
Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi
remaja saat ini ialah terbukanya arus informasi
yang luas serta tidak adanya batasan untuk
mengaksesnya. Perkembangan teknologi dan
informasi sedang mengalami kemajuan yang sangat
pesat yang bisa dirasakan akhir-akhir ini.
Meningkatnya
penggunaan
gadget
berupa
smartphone serta alat-alat yang dapat dengan
mudah terkoneksi dengan internet menjadi pertanda
perkembangan
tersebut.
Sebuah
survei
menunjukkan
bahwa
terjadi
peningkatan
penggunaan gadget berupa smartphone dari tahun
2016 hingga tahun 2018 serta sebuah prediksi pada
tahun 2019. Data menunjukkan, pada tahun 2016

sebanyak 65,2 juta pengguna gadget di Indonesia
menggunakan smartphone, pada tahun 2017 terjadi
peningkatan menjadi sebanyak 74,9 juta jiwa, dan
pada tahun 2018 juga terjadi peningkatan menjadi
sebanyak 83,5 juta jiwa, dan diprediksi pada tahun
2019 akan terjadi peningkatan menjadi sebanyak 92
juta jiwa (Katadata.co.id, 2018).
Kalangan remaja awal dengan rentang usia 12
hingga 17 tahun, serta remaja akhir dengan rentang
usia 18 hingga 29 tahun sama-sama memiliki
presentase 93 persen telah mendominasi
penggunaan gadget di seluruh dunia. Data ini
didukung pernyataan Kemenkominfo Republik
Indonesia yang menyatakan bahwa remaja dengan
rentang usia 15 hingga 19 tahun dengan presentase
80 persen yang telah mendominasi penggunaan
gadget di Indonesia (Sherlyanita & Rakhmawati,
2016).
Dengan meningkatnya penggunaan gadget tentunya
memberikan dampak bagi penggunanya, baik
berupa dampak positif maupun negatif. Sundus
(2018) mendeskripsikan dampak positif dan negatif
kecanduan gadget. Dampak positif berupa
kemampuan
motorik
yang
lebih
bagus,
meningkatkan kemampuan kognitif, sarana untuk
mengalihkan anak-anak, lebih menyenangkan bagi
anak-anak, sarana pembelajaran, dan meningkatkan
kompetisi. Adapun dampak negatifnya antara lain
keterlambatan
dalam berbicara, kurangnya
perhatian, keterlambata belajar, kecemasan,
depresi, dan terbentuknya karakter yang buruk.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan kepada
384 koresponden remaja di Malaysia menunjukkan
bahwa kecanduan gadget sangat berpengaruh pada
sikap dan nilai yang buruk yang dimiliki oleh
remaja (Yaacob, et al., 2017).
Desiningrum, Indriana, dan Siswati (2017)
menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat
kecanduan gadget pada remaja, maka pikiran,
energi dan waktu yang ia miliki akan tersita. Ia
akan selalu hidup diluar realita yang ada, tanpa
merasakan interaksi yang sesungguhnya. Tanpa
adanya interaksi sosial, kemampuannya untuk
mengenali emosi diri bahkan emosi orang lain akan
semakin sirna. Sedangkan, kemampuan untuk
memahami dan mengendalikan emosi yang
dirasakan oleh diri sendiri dan juga oleh orang lain,
dan menggunakan perasaan-perasaan itu untuk
mengarahkan pikiran dan tindakan sangatlah
penting bagi remaja itu sendiri (Setyowati, Hartati
& Sawitri, 2010).
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Gangguan emosi dan perilaku merupakan
permasalahan yang serius dalam perkembangan
remaja. Hasil survei Federasi Kesehatan Mental
Indonesia (Fekmi) tahun 2003 di 10kotabesar
yaitu Medan, Padang, Jakarta,Bandung,Semarang,
Yogyakarta, Surabaya,Banjarmasin,Denpasardan
Ujung Pandang menunjukkan, 54% remaja
mengaku pernah berkelahi, 87% berbohong, 28%
merasa kekerasan sebagai hal yang biasa, dan 8,9%
pernah mencoba narkoba (Asif & Rahmadi, 2017).
Rumah Sakit Jiwa DokterKoesnadiBondowoso
Jawa Timur telah menangani dua pasien gangguan
jiwa akibat kecanduan gadget, keduanya duduk di
bangku SMP dan SMA (Saputro, 2018). Begitu
pula terjadi kasus serupa di Amerika Serikat,
dimana seorang remaja berusia 13 tahun harus
dimasukkan ke panti
rehabilitasi akibat
ketergantungannya dengan gadget (Jeko, 2017).
Dari kedua kasus tersebut, tidak bisa dipungkiri
bahwa remaja sangat rentan terhadap kecanduan
gadget, bahkan bisa membahayakan dirinya dan
orang lain. Hal ini didukung penelitian yang
dilakukan oleh Sundus (2018) yang menunjukkan
bahwa dampak dari kecanduan gadget antara lain
adalah kecemasan dan depresi.
Menurut Sa‘id (2015) fase remaja awal merupakan
tahap perkembangan pertama dimana remaja
berada pada usia 12 hingga 15tahun.Dimanapada
fase ini remaja awal berada pada jenjang
pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).
Jakarta Selatan merupakanwilayahdenganjumlah
SMP terbanyak kedua di wilayah DKIJakarta
(Sistem Informasi AplikasiPendidikan,2018).
Jakarta juga merupakan wilayah denganjumlah
pengguna gadget terbanyakdi Indonesia(Asosiasi
Pengguna Jasa Internet Indonesia, 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, dan
Kristiana (2016) yang menunjukkan bahwa
semakin tinggi kecerdasan emosi seseorangmaka
semakin rendah intensitas bermedia sosial.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kim dan
Kang (2016) yang mana menunjukkan bahwa tidak
adanya pengaruh penggunaansmartphone (gadget)
pada kecerdasan emosi. Perbedaan hasil penelitian
ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti
kembali mengenai kaitan kecanduan gadget dengan
kecerdasan emosi.
Kecerdasan Emosi
Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiranpikiran khasnya, suatu keadaan yang biologis
menerus psikologis serta serangkain kecenderungan
Wijanarko, 2016). Sehingga dapat disimpulkan

bertindak. Emosional adalah hal-hal yang
berhubungan dengan emosi (Goleman, 2015).
Menurut Salovey dan Mayer, kecerdasan emosi
dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
memahami dan mengendalikan perasaan yang
dirasakan oleh diri sendiri dan juga oleh orang lain,
dan menggunakan perasaan-perasaan itu untuk
mengarahkan pikiran dan tindakan. Seseorang yang
memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi
akan mampu mengatasi berbagai masalah atau
tantangan yang muncul dalam hidupnya
(Setyowati, Hartati & Sawitri, 2010).
Daniel Goleman mengadaptasi kecerdasan emosi
terdiri dari 5 aspek berikut:
1. Mengenali emosi diri (self-awareness), atau
juga disebut sebagai kesadaran diri dalam
mengenali apa yang dirasakan saat-saat tertentu
dan menggunakannya dalam mengambil
keputusan; memiliki tolak
ukur atas
kemampuan dan kepercayaan diri yang kuat.
2. Mengelola emosi (managing emotions),
kemampuan menangani emosi diri sendiri
sehingga
berdampak
positif
dalam
melaksanakan berbagai hal, peka terhadap kata
hati dan bisa menunda kenikmatan sebelum
mencapai sasaran, mampu bangkit dari tekanan
emosi.
3. Motivasi
diri
(motivating
oneself),
menggunakan hasrat yang paling dalam untuk
bergerak
mencapai sasaran,
membantu
mengambil inisiatif dan bertindak secara
efektif, dan untuk bertahan dalam menghadapi
kegagalan dan frustasi.
4. Mengenali emosi orang lain (recognizing
emotions in other), mampu untuk merasakan
apa yang dirasakan orang lain, memahami
perspektif orang lain, dan menjalin hubungan
saling percaya dan menyesuaikan diri dengan
bermacam-macam orang.
5. Membina hubungan (handling relationships),
merupakan keterampilan seseorang dalam
menangani dan mengendalikan emosi dengan
baik ketika berhubungan dengan orang lain,
teliti membaca situasi dan hubungan sosial,
berinteraksi dengan lancar, lalu bertindak secara
bijak dalam hubungan dengan orang lain.
Kecanduan Gadget
Kecanduan gadget dapat diartikan sebagai
kelekatan yang kompleks dan berbahaya, yang
dan mana individu tersebut secara terus
untuk melakukannya (Young & Rodgers
dalam
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bahwa kecanduan gadget adalah suatu kelekatan
yang kompleks pada penggunaan gadget, yang
menyebabkan ketegantungan individu tersebut
yang dapat merugikan kondisi tubuhnya.
Young dan Rodgers dalam Wijanarko (2016)
statistik megungkapkanbahwaaspekkecanduangadget
terdiri dari:
1. Terlalu memikirkan gadget
2. Terobsesi mencapai kepuasan dengan melalui
gadget
3. Tidak dapat mengontrol diri
4. Cemas apabila tidak menggunakan gadget
5. Tidak mengenal waktu dalam menggunakan
gadget
Remaja
Masa remaja awal (sekitar usia 10 atau 11 sampai
14 tahun), merupakan masa peralihan dari masa
anak-anak, memberikan kesempatan untuk tumbuh,
tidak hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam
kompetensi kognitif dan sosial, otonomi, harga diri,
dan keintiman. Periode ini juga memiliki resiko.
Sebagaian remaja mengalami masalah dalam
menghadapi berbagai perubahan yang terjadi secara
bersamaan dan membutuhkan bantuan dalam
mengatasi bahaya saat menjalani masa ini. Masa
remaja adalah saat meningkatnya perbedaan
diantara kebanyakan remaja, yang menuju ke masa
dewasa yang memuaskan dan produktif, dan hanya
sebagian kecil yang akan menghadapi masalah
besar (Offer, 1987; Offer, Kaiz, Ostrov, dan Albert,
2002; Offer, Offer, dan Ostrov, 2004; Offer &
Sconert-Reich, 1992 dalam Papalia, 2013).
Menurut Sa‘id (2015) fase remaja awal merupakan
tahap perkembangan pertama dimana remaja
berada pada usia 12 hingga 15 tahun. Yang
memiliki karakteristik atau ciri dimana pada fase
ini remaja awal berada pada jenjang pendidikan
sekolah menengah pertama (SMP).
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
kuantitatif. Subjek yang terlibat dalam penelitian
ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)
yang berada di Kecamatan Setiabudi Jakarta
Selatan yang duduk di kelas 1, 2 dan 3 dengan
rentang usia 12 hingga 16 tahun. Teknik sampling
yang digunakan oleh peneliti yaitu Probability
Sampling. Berdasarkan hasil dari perhitungan
menggunakan rumus Slovin di atas, didapatkan
jumlah sampel dari penelitian ini yakni berjumlah
358 siswa.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan
antara kecanduan gadget dengan kecerdasan
emosi pada siswa SMP di Kecamatan
Setiabudi Jakarta Selatan.
Analisis data dengan menggunakan teknik
nonparametrik test (Korelasi rank-spearman)
dengan bantuan software Statistical Package for
Social Science (SPSS) versi 20.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis deskriptif
Variabel kecanduan gadget diukur oleh 5 dimensi
yang terdiri dari 14 item pernyataan. Untuk
mempermudah dalam proses interpretasi data
dilakukan analisis deskripsi untuk menggambarkan
tanggapan responden yang dikategorikan menjadi 5
kategori kecanduan sangat tinggi, kecanduan
tinggi, kecanduan sedang, kecanduan rendah dan
tidak kecanduan. Berikut diuraikan deskripsi
variabel kecanduan gadget:
Tabel 1 Kategorisasi Kecanduan Gadget
Skor
Kategori
58,81 - 70,0
Kecanduan sangat tinggi
47,61 - 58,8
Kecanduan tinggi
36,41 - 47,6
Kecanduan sedang
25,21 - 36,4
Kecanduan rendah
14,00 - 25,2
Tidak kecanduan
Cat : Kategori diatas hanya digunakan untuk keperluan
penelitian ini saja

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan
pada kategori diatas diperoleh hasil sebagai
berikut:
Tabel 2 Kategori Tanggapan Responden pada
Kecanduan Gadget
Persentase
Kategori
Frekuensi
(%)
Tidak Kecanduan
11
2,9
Kecanduan rendah
105
27,7
Kecanduan sedang
189
49,9
Kecanduan tinggi
67
17,7
Kecanduan Sangat
7
1,8
tinggi
Total
379
100

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada
tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 379 orang
responden yang diteliti terdapat 11 orang (2,9%)
yang tidak kecanduan gadget, kemudian terdapat
105 orang (27,7%) yang memiliki kecanduan
gadget dengan kategori rendah, 189 orang (49,9%)
memiliki kecanduan gadget yang sedang, 67 orang
(17,7%) yang memiliki kecanduan gadget tinggi
dan terdapat 7 orang (1,8%) yang memiliki
kecanduan gadget sangat tinggi. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar siswa SMP di
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Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan memiliki
kecanduan gadget yang sedang.
Melalui hasil pengamatan dan wawancara yang
peneliti lakukan, rendahnya intensitas penggunaan
gadget pada siswa dikarenakan aturan sekolah yang
melarang siswa untuk membawa dan menggunakan
gadget di sekolah. Adanya aturan memaksa siswa
agar bisa mengontrol dirinya untuk tidak
menggunakan gadget selama kegiatan belajar
mengajar sedang berlangsung.
Variabel kecerdasan emosi diukur oleh 5 dimensi
yang terdiri dari 15 item pernyataan. Untuk
mempermudah dalam proses interpretasi data
dilakukan analisis deskripsi untuk menggambarkan
tanggapan responden yang dikategorikan menjadi 5
kategori sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan
tidak baik. Berikut diuraikan deskripsi variabel
kecerdasan emosi:

peneliti meminta mereka untuk mengisi kuesioner,
ikut bahagia ketika peneliti menunjukkan ekspresi
bahagia. Dimana hal-hal tersebut merupakan aspekaspek kecerdasan emosi itu sendiri.

Tabel 3 Kategorisasi Kecerdasan Emosi

Pengujian normalitas dilakukan melalui tes
Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software
SPSS 20 dan dapat diketahui bahwa pada variabel
kecanduan gadget memiliki asymp. Sig. (2 tailed)
sebesar 0,410. Karena nilai sig. (0,410) > 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa variabel kecanduan
gadget memiliki data berdistribusi normal.
Sedangkan variabel kecerdasan emosi memiliki
asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,022. Karena nilai
sig (0,022) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
variabel kecerdasan emosi memiliki data tidak
berdistribusi normal. Maka dapat diketahui bahwa
salah satu dari variabel yang diteliti memiliki pola
tidak berdistribusi normal maka pengujian
selanjutnya menggunakan uji nonparametrik test
(Korelasi rank-spearman).

Skor

Kategori

75,1 - 90

Sangat baik

60,1 - 75
Baik
45,1 - 60
Sedang
30,1 - 45
Kurang baik
15,0 - 30
Tidak baik
Cat : Kategori diatas hanya digunakan untuk keperluan
penelitian ini saja

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan
pada kategori diatas diperoleh hasil sebagai
berikut.
Tabel 4 Kategori Tanggapan Responden pada Kecerdasan
Emosi
Kategori

Frekuensi

Persentase (%)

Sangat baik

18

Baik

263

Sedang

87

4,7
69,4
23

Kurang baik
Tidak baik
Total

11
0
379

2,9
0

Analisis Korelasi
Tabel 5 Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal
Parametersa,b
Most
Extreme
Differences

Kecerdasan
Emosi
379
64,5937

8,12842

7,76054

0,046
0,046
-0,03

0,077
0,049
-0,077

0,887

1,503

0,41

0,022

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Uji Hipotesis

100

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada
tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 379 orang
responden yang diteliti terdapat 18 orang (4,7%)
yang memiliki kecerdasan emosi sangat baik, 263
orang (69,4%) yang memiliki kecedasaran emosi
dengan kategori baik, 87 orang (23,0%) siswa yang
memiliki kecerdasan emosi yang sedang dan
terdapat 11 orang (2,9%) siswa yang memiliki
kecerdasan emosi yang kurang baik. Hal ini
menunjukan bahwa sebagian besar siswa yang
diteliti memiliki kecerdasan emosi yang baik.
Berdasarkan hasil pengamatan dan interaksi
peneliti dengan sampel, sebagian besar siswa
memang terlihat bagus dalam hal menjalin
hubungan dengan orang lain, bersemangat ketika

Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kecanduan
Gadget
379
40,6438

Tabel 6 Uji Korelasi
Correlations

Kecanduan
Gadget

Kecanduan
Gadget

Kecerdasan
Emosi

Correlation
Coefficient

1

-,177**

Sig.
tailed)

.

0,001

379

379

Correlation
Coefficient

-,177**

1

Sig.
tailed)

0,001

.

379

379

(2-

N

Spearman's
rho
Kecerdasan
Emosi

N

(2-

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan uji korelasi dapat diketahui bahwa
nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.001. karena nilai sig.
(0,001) < 0,05 maka H1 diterima. Sehingga dapat
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disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara kecanduan gadget dengan
kecerdasan emosi pada siswa SMP di Kecamatan
Setiabudi Jakarta Selatan.
Selanjutnya dilakukan uji tambahan untuk
mengetahui korelasi antara dimensi pada variabel X
dengan kecerdasan emosi.
Tabel 7 Uji Korelasi Dimensi pada Variabel X dengan
Variabel Y
Correlations
Kecerdasan
Emosi
Terlalu
memikirkan
gadget

Correlation
Coefficient

-0,081

Sig. (2-tailed)

0,115

N
Terobsesi
mencapai
kepuasan
dengan melalui
gadget

Tidak
dapat
mengontrol diri

Correlation
Coefficient

-0,175

Sig. (2-tailed)

0,001

N

Spearman's
rho

Tidak mengenal
waktu
dalam
menggunakan
gadget

Kecanduan
Gadget

-0,173

Sig. (2-tailed)

0,001

DAFTAR PUSTAKA
-0,098

Sig. (2-tailed)

0,057

N

379

Correlation
Coefficient

-0,126

Sig. (2-tailed)

0,014

N

379

Correlation
Coefficient

-0,177

Sig. (2-tailed)

0,001

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil serta pembahasan analisa data
penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan negatif yang signifikan antara kecanduan
gadget dengan kecerdasan emosi pada siswa SMP
di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

379

Correlation
Coefficient

N

Kecerdasan
Emosi

379

Correlation
Coefficient

N
Cemas apabila
tidak
menggunakan
gadget

379

Setiabudi baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang
diperoleh peneliti, para siswa SMP di Kecamatan
Setiabudi Jakarta Selatan sangat senang
berinteraksi sosial dengan teman-temannya
sehingga meskipun mereka memiliki kecanduan
gadget dengan tingkat sedang namun interaksi
sosial dengan teman membantu mereka untuk tetap
memiliki kecerdasan emosi yang cukup.
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat
hubungan negatif antara kecanduan gadget dengan
kecerdasan emosi pada siswa SMP di Kecamatan
Setiabudi Jakarta Selatan. Artinya, semakin tinggi
kecanduan gadget maka akan memiliki tingkat
kecerdasan emosi yang rendah dan sebaliknya jika
kecanduan gadget rendah maka akan memiliki
tingkat kecerdasan emosi yang tinggi.

379
1
.
379

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa
nilai koefisien korelasi tertinggi sebesar -0,175
dengan sig. (2-tailed) = 0,001 yang merupakan
korelasi antara dimensi terobsesi mencapai
kepuasan dengan melalui gadget dengan
kecerdasan emosi. Dimensi terobsesi mencapai
kepuasan dengan melalui gadget paling berkaitan
dengan kecerdasan emosi, dan berkorelasi negatif
yang artinya obsesi untuk mencapai kepuasan
dalam menggunakan gadget cukup rendah sehingga
kecerdasan emosi siswa SMP di Kecamatan
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Abstrak
Kemajuan dibidang teknologi adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Kemajuan
teknologi ini sangat membantu siswa mencari dan mendapatkan ilmu dengan cepat dan Belajar pun
bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja dengan bantuan alat komunikasi yang canggih.Tetapi
disamping manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaannya, muncul pula dampak negatif seperti
munculnya rasa malas untuk melakukan aktifitas sosial dan menyebabkan turunnya daya konsentrasi
terutama disaat belajar yang tak sedikit membuat anak menjadi tertekan serta terpisah dari lingkungan
sosialnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang diakibatkan dari
penggunaan gadget terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial dikalangan siswa SMP Negeri 5
Tarogong Kidul Garut pada tahun pelajaran 2019-2020. Adapun metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan dampak negatif dari penggunaan gadget yang dialami oleh siswa
berupa malas beraktifitas, kelelahan fisik, kecanduan yang mengakibatkan pengeluaran uang untuk
membeli pulsa, konsentrasi belajar berkurang dan bentuk kenakalan lainnya. Dampak negatif yang
paling tinggi adalah malasnya siswa beraktifitas sosial sebesar 81.81% dan berkurangnya daya
konsentrasi siswa yang bahkan mencapai 100% dari total siswa pengguna gadget yang diberikan
kuesioner tersebut.
Kata kunci : Pengaruh Gadget; Pola Interaksi; Komunikasi

Abstract
The advancement of technology is a necessity that we cannot avoid. This technological advancement
really help students find and gain knowledge quickly and learning can be carried out anywhere and at
any time with the help of sophisticated communication tools. But besides the benefits that can be
obtained from its use, the negative impacts such as the emergence of laziness to do social activities
arise and cause a decrease in the power of concentration, especially when learning that make students
become depressed and separated from their social environment.
The purpose of this research is to determine the extent of the impact resulting from the use of gadgets
on communication patterns and social interactions among students of SMP Negeri 5 Tarogong Kidul
Garut in the academic year 2019-2020. The research method used is quantitative descriptive and
questionnaire as a research instrument.
The results showed the negative impact of the use of gadgets experienced by students in the form of
lazy to do activities, physical exhaustion, addiction that resulted in spending money to buy credit,
reduced learning concentration and other forms of delinquency. The highest negative impact is the
laziness of students with social activities of 81.81% and the reduced of students‘concentration who
even reach 100% from the total students of gadget users given the questionnaire.
Keywords : Effects of Gadgets; Patterns of Interaction; Communication
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A. PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk sosial yang
dalam kehidupan sehari-harinya tidak
pernah lepas dari interaksi dengan manusia
lain dan lingkungan disekitarnya. Manusia
senantiasa memerlukan hidup dalam satu
ikatan masyarakat untuk menjalani
aktivitas kesehariannya untuk memenuhi
segala kebutuhan hidupnya senantiasa
terlibat dalam kegiatan komunikasi. Hal ini
terjadi sebagai proses timbal balik dari
hubungan sosialnya melalui interaksi dan
komunikasi dengan orang-orang yang ada
di sekitarnya. Kita bisa melihat bahwa
sebagian besar kehidupan manusia berisi
tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya
melalui jalinan komunikasi, baik itu
bertukar pendapat, membaca surat kabar,
mengakses
internet
dll.
Dengan
komunikasi, manusia mempelajari dan
menerapkan cara-cara untuk mengatasi
permasalahan dalam kehidupan sosial
(Mulyana, 2010). Ini menunjukkan betapa
komunikasi telah menjadi ruh kehidupan
manusia.
Komunikasi disatu sisi sering
difahami
sebagai
suatu
aktivitas
penyampaian informasi berupa pesan, ide,
dan gagasan dan pengetahuan kepada
pihak yang lainnya. Aktifitas komunikasi
ini biasanya dilakukan secara verbal atau
lisan dan tulisan yang bisa memudahkan
kedua belah pihak untuk saling mengerti.
Selain
disampaikan
secara
verbal,
komunikasi juga bisa dilakukan dengan
menggunakan gesture atau bahasa tubuh
untuk tujuan tertentu. Secara sederhana
komunikasi bisa kita jelaskan sebagai
interaksi antara dua orang atau lebih untuk
saling memberikan suatu pesan atau
informasi. Komunikasi yang baik adalah
komunikasi yang dapat dimengerti dan
diterima oleh orang lain. Hal t ersebut
didukung o leh Wiryanto (2006: 32),
komunikasi
antar
pribadi
sebagai
komunikasi yang berlangsung dalam
situasi tatap muka antara dua orang atau
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lebih, baik secara teroganisasi maupun
pada kerumunan orang.
Komunikasi
memiliki
peranan
sangat
penting
dalam
sebuah organisasi atau bisnis,
karena
merupakan bentuk koordinasi antar
anggota atau tim untuk menyampaikan ide
dan
gagasan.
Kita
sama-sama
sepemahaman
bahwa
komunikasi
merupakan hal yang penting dalam
kehidupan, termasuk dalam interaksi
pembelajaran antara guru dan siswa.
Menurut S. Sardiman (2012, 11-12)
proses pembelajaran pada hakikatnya
adalah proses komunikasi, yaitu proses
penyampain pesan dari sumber pesan
melalui saluran/media tertentu ke penerima
pesan. Pesan yang disampaikan isi ajaran
maupun didikan yang ada pada kurikulum.
Pesan berupa isi ajaran dan didikan yang
ada dikurikulum dituangkan oleh guru atau
sumber lain ke dalam simbol-simbo l
komunikasi baik simbol verbal (kata-kata
lisan maupun tertulis) maupun simbol non
verbal atau visual. Komunikasi antar
pribadi dapat berjalan secara efektif hanya
jika pihak-pihak yang berkomunikasi
menguasai cara-cara berkomunikasi yang
baik.
Guru merupakan sebuah profesi yang
dipercaya untuk mendidik siswa, keberhasilan
akan proses belajar mengajar sering
dibebankan kepada guru, sehingga ketika
terdapat suatu kesalahan dalam proses
pendidikan maka gurulah yang seringkali
menjadi sasaran. Kita menyadari bahwa guru
adalah faktor yang penting dalam dunia
pendidikan. Artinya mustahil terciptanya
kegiatan belajar mengajar yang maksimal
meskipun mempunyai fasilitas
pendidikan
yang lengkap dan canggih apabila tidak
ditunjang dengan guru yang berkualitas dan
juga.
Perkembangan teknologi yang sangat
pesat memunculkan berbagai macam jenis dan
fitur teknologi baru. Gagdet dalam hal ini
merupakan salah satu bentuk nyata dari
kemajuan
Ilmu

Pengaruh Gadget Terhadap Pola Interaksi Sosial dan Komunikasi Siswa ....

pengetahuan dan teknologi pada saat ini
dan yang akan datang. Perkembangan
teknologi ternyata sangat mempengaruhi
pola kehidupan manusia baik dari segi pola
pikir maupun perilaku. Selain itu,
penggunaan teknologi (gadget) dalam
kehidupan
sehari-hari
selain
mempengaruhi perilaku orang dewasa,
perilaku anak-anak yang merupakan
peserta didik dipendidikan dasar (SD dan
SMP) pun tidak luput dari pengaruh
penggunaan gagdet dan salah satu
kemampuan anak yang terganggu adalah
dalam kemampuan dalam bidang interaksi
sosial atau gangguan berkomunikasi.
Kecenderungan penggunaan gadget
secara
tidak
bertanggung
jawab,
berlebihan dan tidak tepat pada akhirnya
bisa menjadikan anak bersikap tidak
perduli pada lingkunganya baik pada
lingkungan keluarga ataupun pada
lingkungan masyarakat. Ketergantungan
anak-anak
terhadap
gadget
juga
menimbulkan kesenjangan soisal diantara
anak yang memiliki gadget dengan anak
yang tidak memiliki gadget. Kesenjangan
itu juga dapat menanamkan sikap introvert
dan prilaku anti sosial pada setiap anak
yang pada ujungnya anak akan membentuk
kelompok-kelompok bermain yang sangat
eksklusif.
B. KAJIAN LITERATUR
Hakikat Komunikasi
Menurut Deni Darmawan ( 2013 :
27) Komunikasi adalah proses sistematik
bertukar informasi diantara pihak-pihak,
biasanya melalui sistem simbol biasa.
Komunikasi adalah juga disiplin ilmu yang
mempelajari komunikasi. Komunikasi
secara ilmiah dapat juga berarti proses
penyampaian pesan atau informasi dari
pengirim (komuikator atau sender) kepada
penerima (komunikan atau receiver)
dengan menggunakan simbol atau lambang
tertentu baik secara langsung maupun
tidak langsung (menggunakan media)

untuk
mendapatkan
(feedback).
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umpan

balik

Secara etimologi kata komunikasi
berasal
dari
bahasa
latin,
yaitu
―Communicare‖
yang
artinya
―memberitahukan‖; ―berpartisipasi‖, atau
―menjadi
milik
bersama‖.
Apabila
dirumuskan
lebih
luas,
ternyata
komunuikasi
mengandung
makna
menyebarkan informasi, berita, pesan,
pengetahuan, nilai-nilai dengan maksud
untuk menggugah partisipasi agar hal-hal
yang diberitahukan itu menjadi milik
bersama antara penyampai pesan sebagai
komunikator dan penerima pesan sebagai
komunikan (Darmawan, Deni : 2013).
Bentuk-Bentuk komunikasi
Deni Darmawan
(2013 : 30)
membagi komunikasi kedalam dua bentuk
komunikasi yaitu komunikasi verbal dan
komunikasi non verbal. Dari kedua bentuk
komunikasi tersebut, komunikasi verbal
lebih banyak digunakan dalam kehidupan
sehari-hari. Akan tetapi komunikasi
nonverbal mempunyai peran yang sangat
penting, sebab kejelasan makna yang
disampaikan dalam komunikasi verbal
sering kali diperoleh melalui pengunaan
komunikasi nonverbal. Misalnya dalam
penyampaian berita kepada penerima agar
lebih jelas bagi penerimanya sering kali
dipergunakan gerakan tangan atau anggota
tubuh lainnya (gestural), ekspresi muka
(proxemics), intonasi dalam mengucapkan
kata-kata tertentu. Dengan kata lain,
komunikasi verbal akan lebih efektif dan
efesien pemakaiannya apabila disertai
dengan
penggunaan
komunikasi
nonverbal.
Teori Komunikasi
Harold Laswell (1948) dalam Deni
Darmawan (2013 : 30) menyatakan bahwa
cara yang terbaik untuk menerangkan proses
komunikasi adalah dengan cara menjawab
beberapa pertanyaan yang dimulai dengan
huruf
―W‖,
atau
sering
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dikenal dengan ―5W‖. Pertanyaanpertanyaan tersebut yaitu mulai dari ―Who
says; What; Which channel to ―Whom‖;
―With‖; What: Effect‖, yaitu siapa
mengatakan apa; melalui Apa, kepada
siapa; dengan efek apa.
Teori
ini
memberikan
suatu
pengantar bagi suatu penomena proses
komunikasi dimana pihak yang akan
bicara harus memiliki pemikiran yang jelas
akan menngatakan apa dan melalui
bantuan apa atau melalui media sebagai
saluran apa, serta kira-kira harus pasti apa
yang ingin disampaikan, kemudian
bagaimana ia harus mengenali orang yang
diajak belajarnya.
Jawaban-jawaban bagi pertanyaan
5W tersebut sifatnya paradigmatik, yang
bisa dikatan sebagaia unsur atau
komponen komunikasi yang cukup
lengkap dan mewakili.
Komponen
menurut teori ini yaitu komunikator,
pesan, media, komunikan dan efek. Dari
komponen tersebut maka komunikasi yang
berlangsung pada dasarnya harus memiliki
fungsi dasar yaitu:
a. The surveilance
Ditujukan pada kegiatan mengumpulkan
dan menyebarkan informasi mengenai
peristiwa dalam satu lingkungan.
b. The correlation of the parts of
society in responding to the
environment
Kegiatan interpretasi terhadap informasi
mengenai peristiwa yang terjadi dimana
berita tersebut berasal. Dalam surat
kabar hal ini biasanya disebut sebagai
tajuk rencana atau propaganda.

norma sosial dari generasi ke generasi
berikutnya.

Interaksi Sosial
Manusia sebagai makhluk pribadi
mempunyai kehendak untuk melakukan
hubungan dengan dirinya
sendiri,
sedangkan manusia sebagai makhluk
sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan
membutuhkan orang lain dalam menjalani
kehidupannya, tentu saja mempunyai
keinginan untuk melakukan hubungan
dengan orang lain yang pada akhirnya akan
memunculkan terjalinnya komunikasi dan
interaksi sosial. Soerjono Soekanto (2000)
dalam Tara Lioni dkk. (2013-2014)
menyatakan bahwa ―interaksi sosial
merupakan dasar proses sosial yang
terjadi
karna
adanya
hubunganhubungan
sosial
yang
dinamis
mencakup hubungan antar individu,
antar kelompok atau antar individu
dengan kelompok‖.
Para ahli komunikasi sepakat bahwa
interaksi yang yang dianggap paling ideal
adalah intraksi secara tatap muka
(langsung). Interaksi tatap muka lebih
memungkinkan terjadinya proses interaksi
dan komunikasi yang bersifat dinamis dan
timbal balik secara langsung sehingga
mempercepat
proses
saling
mempengaruhi dan pertukaran informasi
diantara pihak- pihak yang berinteraksi di
dalamnya. Sedangkan menurut Soekanto
(2002), suatu interaksi sosial tidak
mungkin terjadi apabila tidak memenuhi
dua syarat, yaitu :
1. Adanya kontak sosial (sosialcontact)
2. Adanya komunikasi

c. The transmission of the social
heritage from one generation to the
next.
Kegiatan yang difokukan untuk
menngomunikasikan informasi, nilai,

Menurut pendapat para ahli di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi
sosial merupakan hubungan-hubungan
sosial yang menyangkut hubungan antar
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individu, individu (seseorang) dengan
kelompok,
dan
kelompok
dengan
kelompok, sedangkan komunikasi sosial
adalah mengisyaratkan bahwa komunikasi
penting untuk membangun konsep diri,
untuk kelangsungan hidup, aktualisasi
diri, untuk memperoleh kebahagiaan,
terhindar
dari
tekanan
dan
ketergantungan,
antara lain lewat
komunikasi
yang
menghibur,
dan
memupuk hubungan dengan orang lain.
Peneliti
melihat
suatu
kebutuhan
berinteraksi manusia dimana setiap orang
membutuhkan hubungan sosial dengan
orang-orang
lainnya
(Tara
Lioni,
Holillulloh, Yunisca Nurmalisa : 2013).
Penggunaan Gadget
Gadget adalah salah satu media
yang digunakan sebagai alat komunikasi
modern. Perkembangan Gadget yang
sangat cepat semakin mempermudah
komunikasi dalam kehidupan manusia.
Gadget adalah Gawai (bahasa Inggris:
gadget) adalah suatu peranti atau
instrumen yang memiliki tujuan dan
fungsi praktis yang secara spesifik
dirancang lebih canggih dibandingkan
dengan teknologi yang diciptakan
sebelumnya. Perbedaan gawai dengan
teknologi yang lainnya adalah unsur
kebaruan berukuran lebih kecil. Sebagai
contoh:
1) Komputer merupakan alat elektronik
yang memiliki pembaruan berbentuk
gawainya
yaitu
laptop/notebook/netbook.
2) Telepon rumah merupakan alat
elektronik yang memiliki pembaruan
berbentuk gawainya telepon seluler.
(Wikipedia Bahasa Indonesia)

Dewasa ini gadget tidak hanya
digunakan oleh kalangan orangtua,
pekerja
dan
profesional
lainnya,
melainkan hampir semua kalangan baik
itu dewasa atau anak-anak sudah
memanfaatkan gadget dalam aktifitas
sehari-harinya. Sebagian besar orang yang

276

memiliki gadget menghabiskan banyak
waktu mereka untuk menggunakan gadget
dikarenakan gadget juga memiliki nilai
dan manfaat tersendiri bagi kalangan
orang tertentu. Akan tetapi tentu saja kita
tidak bisa memungkiri bahwa banyak
dampak negatif yang berbahaya dalam
pemanfaatan geadget terutama bagi
kalangan pelajar, remaja, anak dan bahkan
balita.
Gadget merupakan salah satu bentuk
kemajuan teknologi komunikasi yang
sangat cepat selama lebih dari lima tahun
terakhir. Gadget selain memiliki fungsi
utama sebagai alat komunikasi, juga dapat
dimanfaatkan sebagai sarana lainnya
semisal untuk bisnis, sumber informasi,
penyimpanan berbagai macam data,
sarana hiburan, jejaring sosial, media para
produsen gadget mempromosikan barang
mereka bahkan sebagai alat dokumentasi.
Manfaat dan Efek Negatif Penggunaan
Gadget
1) Manfaat Penggunaan Gadget

Gadget memiliki fungsi dan manfaat
yang relatif sesuai dengan penggunaanya.
Fungsi dan manfaat gadget secara umum
diantaranya:
a. Komunikasi
Ilmu pengetahauan manusia semakin
berkembang dengan pesat. Jika zaman
dahulu
manusia
berkomunikasi
melalui
surat
yang
dikirim
menggunakan burung merpati atau
penunggang kuda yang memerlukan
waktu berhari-hari untuk sampai
ditempat yang dituju. Metode tersebut
kemudian berkembang melalui tulisan
yang
dikirimkan
melalui
pos.
Sekarang zaman era globalisasi
manusia
dapat berkomunikasi
dengan mudah, cepat, praktis dan
lebih efisien dengan menggunakan
handphone.
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b. Sosial
Saat ini Gadget telah dibekali
banyak fitur dan aplikasi canggih
yang
memungkinkan kita untuk
dapat berbagi berita, kabar, dan
cerita. Sehingga dengan pemanfaatan
kecanggihan gadget tersebut dapat
memperbanyak
teman
dan
memperluas
jalinan
hubungan
dengan kerabat yang jauh dengan
waktu yang relatif cepat.

b.

c.
c. Pendidikan
Belajar di zaman pesatnya teknologi
memungkinkan peserta didik untuk
bisa belajar dimana pun dan kapan
pun tanpa dibatasi dinding kelas.
Mereka tidak hanya terfokus pada
buku namun melalui gadget mereka
dapat mengakses berbagai ilmu
pengetahuan yang mereka perlukan.
Saat ini mereka tidak harus repot
pergi ke perpustakaan yang mungkin
jauh
untuk
belajar
tentang
pendidikan,
politik,
ilmu
pengetahuan umum, agama, cukup
dengan gadget ditangan sudah cukup
mengantarkan mereka mengunjungi
sumber-sumber ilmu tersebut secara
cepat dan mudah.
2) Efek Negatif Penggunaan Gadget
Disamping aspek manfaatnya, ada
pula beberapa dampak negatif penggunaan
gadget saat anak-anak menggunakannya
tanpa
arahan
dari orangtua dan
menggunakannya secara berlebihan. Efek
negatif penggunaan gadget tersebut
diantaranya adalah:
a. Membuang waktu secara percuma.
Anak-anak biasanya akan lupa diri
dan lupa waktu ketika mereka
sedang asyik bermain gadget.
Mereka membuang waktu yang
dapat mereka manfaatkan untuk
aktifitas
yang
mendukung

d.

e.

kematangan
berbagai
aspek
perkembangan pada dirinya untuk
aktifitas yang tidak terlalu penting.
Penggunaan gadget Terlalu lama
dalam seluruh aktifitas sehari-hari
akan menganggu perkembangan
dan kesehatan otak. Hal ini juga
bisa menimbulkan hambatan dalam
kemampuan berbicara (untuk anak
balita),
serta
menghambat
kemampuan
dalam
mengungkapkan pikirannya.
Banyaknya fitur atau aplikasi yang
sebenarnya tidak sesuai dengan
usia anak, dan diperparah dengan
kurangnnya akan nilai norma,
etika, edukasi dan agama yang bisa
menyebakan
anak
berprilaku
menyimpang.
Semakin sering anak menggunakan
gadget terutama dalam jarak
pandang yang tidak ideal akan
menganggu kesehatan terutama
pada
mata.
Selain
itu
penggunaan
gadget
tanpa
bimbingan
orang
tua
akan
mengurangi minat baca anak
karena
terbiasa
pada
objek
bergambar dan bergerak.
Aplikasi dan fitur menarik yang
ada
dalam
gadget
bisa
menghilangkan ketertarikan anak
pada aktifitas sosial seperti bermain
atau melakukan kegiatan lain
bersama teman-teman seusianya.
Hal ini yang membuat mereka
bersifat lebih individualis, menutup
dan menarik diri dari interaksi
sosialnya. Bahkan di hari libur dan
diakhir pekan digunakan untuk
bermain gadget ketimbang bermain
dengan teman-temannya.

Itulah beberapa gambaran betapa
dahsyatnya pengaruh yang diakibatkan
oleh penggunaan gadget terhadap anakanak usia sekolah dit ingkat dasar dan
menengah.
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C. METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
menggunakan
metode penelitian deskriptif kuantitatif dan
kajian pustaka. Penelitian deskriptif
kuantitatif dilakukan untuk mengetahui
gambaran apa adanya secara angka
terhadap bahan/kajian yang sedang diteliti.
Kajian pustaka yang dilakukan dalam
penelitian ini berupaya menginformasikan
kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain
yang berkaitan erat dengan penelitian yang
dilakukan. Penelitian deskriptif juga tidak
menguji hipotesis atau membuat prediksi.
Penelitian ini diartikan melukiskan
variable satu demi satu secara berurutan.
Penelitian deskriptif digunakan
untuk (1) mengumpulkan informasi aktual
secara rinci yang menjelaskan gejala yang
ada, (2) menidentifikasi masalah atau
memeriksa kondisi dan praktek-praktek
yang berlaku, (3) membuat perbandingan
atau evaluasi, (4) menentukan apa yang
dilakukan orang lain dalam menghadapi
masalah yang sama (Yogaswara, dkk :
2018).
Sedangkan kajian pustaka
dimaksudkan sebagai mana dimaksud oleh
Anderson adalah untuk untuk meringkas,
menganalisis, dan menafsirkan konsep dan
teori yang berkaitan dengan sebuah proyek
penelitian. Pada penelitian ini penulis
menggunakan
bantuan
narasumber/informan dalam pengumpulan
data yaitu
anggota ekstrakurikuler
Pramuka SMPN 5 Tarogong Kidul masa
bhakti
2019-2020.
Penunjukan
narasumber/informan dilakukan dengan
menggunakan
purposive
sampling
technique, yaitu teknik pengambilan
sumber data dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono, 2011:215). Yang dimaksud
dengan pertimbangan tertentu ialah anakanak yang dianggap
mengerti dan
mengalami langsung apa yang akan kita
tanyakan kepada mereka.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah peneliti memberikan 6
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angket kepada siswa yang ditelitinya,
maka berikut ini adalah laporan data yang
berhasil didapatkan oleh peneliti disertai
dengan penjelasannya.
Tabel 1. Responden yang memiliki
gadget berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin

Total

Laki-laki

Perempuan

11

21
32

Tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah siswa
perempuan lebih banyak dari pada siswa lakilaki.

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, sebagian siswa SMP Negeri 5
Tarogong Kidul memiliki gadget pribadi.
Adapun jumlah gadget yang dimiliki
oleh para anggota ekstrakurikuler
pramuka dapat terlihat pada tabel 2
berikut ini:
Tabel 2. Jumlah gadget yang dimiliki
berdasarkan jenis kelamin
Jumlah gadget
1
2
3
>3
Total

Lk (34%)
9
2
0
0
11

Pr (66%)
20
1
0
0
21

Berdasarkan tabel 2 dapat
diketahui mayoritas siswa baik laki-laki
maupun perempuan memiliki jumlah
gadget satu, dan hanya sedikit yang
memiliki lebih dari satu. Hasil
wawancara menambahkan bahwa gadget
yang digunakan oleh siswa terdiri dari
laptop dan sebagian besar menggunakan
handphone.
Siswa memiliki tujuan dalam
menggunakan gadget. Berdasarkan hasil
Kuesioner yang terlihat pada tabel 3, ada
beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:
Tabel 3. Tujuan menggunakan gadget
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Jumlah

Persentase (%)

digunakan oleh siswa beserta besar
persentasenya.

Tujuan
Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

2

4

18,18

19,08

5

27,27

45,45

Mencari
Informasi
Komunikasi

3

Hiburan

6

Jumlah

11

54,54

57,14

1-2 jam per hari

0

0

0

0

21

100%

100%

2-4 jam per hari

9

18

81,81

85,71

4-6 jam per hari

2

3

18,18

14,29

≥ 6 jam per hari

0

0

0

0

Tidak
menjawab

0

0

0

0

Jumlah

11

21

100%

100%

Tabel 4. Kegiatan yang dilakukan siswa
dengan gadget
Jumlah

Persentase (%)

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Fb

11

21

100

100

Browsing

2

4

18,18

19,07

Instagram

6

14

54,54

66,67

4

17

36,36

80,95

Gaming

9

5

81,81

23,81

Melihat Video

6

9

54,54

42,86

2

4

18,18

19,07

Memba
ca
artikel
Mengirim E-mail

Persentase (%)

12

Gadget menyediakan berbagai
macam fitur yang bisa digunakan oleh
siswa. Berikut ini hasil kuesioner yang
didapatkan terkait dengan kegiatan yang
dilakukan oleh narasumber/informan.

Mendengarkan Musik

Jumlah
Intensitas

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Dari tabel 3 dapat terlihat
bahwa mayoritas siswa menggunakan
gagdet untuk mencari informasi, sarana
berkomunikasi dan hiburan.

Kegiatan

Tabel 5. Intensitas menggunakan gadget

Perempuan

0

0

0

0

Online Shop

0

0

0

0

Menulis Blog

0

0

0

0

Lain-lain

0

0

0

0

Berdasarkan data dari tabel 4
didapatkan bahwa mayoritas kegiatan
yang dilakukan oleh siswa dalam
menggunakan gadget ialah membuka
facebook, diikuti membuka instagram dan
mendengar musik.
Penggunaan gadget oleh siswa juga
tidak terlepas dari biaya pembelian pulsa
(quota)
yang
dikeluarkan
untuk
mengoperasikannya. Pada tabel 6 berikut
menjelaskan
jumlah
pulsa
yang

Berdasarkan tabel 5 dapat terlihat bahwa
mayoritas siswa menggunakan gadget
selama ≥ 6 jam. Bahkan salah seorang dari
mereka akhir-akhir ini selalu mengurung
diri didalam kamar sejak pulang sekolah
menjelang malam, menghindari
komunikasi dengan keluarganya, lupa
makan dan minum serta susah diingatkan
untuk belajar.
Data terakhir yang didapat dari
penelitian ini adalah data bagaimana
Gadget tidak hanya memiliki kelebihan
dari fasilitas yang ditawarkan kepada
pengunanya, melainkan juga memberikan
dampak negatif dari penggunaan gadget
yang cukup mengganggu aktifitas dan
komunikasi
sehari-harinya.
Hasil
kuesioner tersebut bisa menjadi bukti
munculnya gangguan dan pengaruh
negatif bagi penggunanya, dan hasil
kuesioner pada tabel 7 memperlihatkan
beberapa dampak negatif yang cukup
besar persentasenya.
Tabel 6. Dampak negatif penggunaan
gadget pada siswa
Jumlah

Persentase (%)

Dampak
Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

Malas Beraktifitas

9

6

81,81

28,57

Kelelahan fisik

3

5

27,27

Kecanduan

6

3

54,54

Konsentrasi Berkurang

11

12

100

Kenakalan

1

0

9,09

23,81
14,29
57,14
0
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Tabel 6 diatas menjelaskan kepada
kita bahwa dampak yang ditimbulkan
dari penggunaan gagdet baik siswa lakilaki maupun perempuan yang paling
banyak dijumpai ialah dampak pada
malas beraktifitas yang menimbulkan
masalah gangguan komunikasi dan
berkurangnya konsentrasi.
Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan pemanfaatan dan beberapa
akibat yang ditimbulkan gadget pada
siswa terutama pada penurunan kualitas
komunikasi siswa dengan orang-orang
disekitarnya. penelitian ini dititikberatkan
pada tujuan, aktivitas yang dilakukan,
intensitas penggunaan dan dampak yang
dirasakan pada siswa pada saat mereka
menggunakan gadgetnya.
a. Tujuan pemanfaatan gadget pada
siswa
Dominick (dalam Maulana dan
Gumelar,
2012)
bahwa
ada
beberapa
alasan
manusia
menggunakan gadget sebagai alat
untuk kelangsungan hidupnya yaitu
a) cognition atau
pemikiran.
Pemikiran ini diperoleh dari adanya
niat dan perilaku siswa dalam
mencari informasi beragam sesuai
dengan
kehendaknya
melalui
gadget; b) diversion yaitu gadget
dijadikan sarana untuk memenuhi
kebutuhan emosionalnya melalui
beragam fitur dan aplikasi untuk
bersantai dan memenuhi kebutuhan
emosionalnya; dan c) social utility
yaitu memenuhi alasan siswa dalam
menggunakan gadget sebagai alat
untuk berkomunikasi dengan orangorang terdekatnya seperti teman dan
orang tua. Semua motif dari
penggunaan gadget oleh siswa
ternyata sesuai dengan penelitian
yang diadakan oleh peneliti.
b. Aktivitas yang dilakukan siswa
dengan gadget
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Gadget menawarkan
berbagai
fasilitas dan aplikasi bagi para
penggunanya. Hal ini sesuai dengan
hasil kuesioner pada tabel 4 yang
menunjukkan
kegiatan-kegiatan
apa saja yang dilakukan oleh siswa
dengan menggunakan gadgetnya.
Hasil dari penelitian pada tabel 4
menunjukkan kegiatan yang paling
banyak dilakukan siswa dengan
gadgetnya adalah ialah membuka
facebook,
diikuti
membuka
instagram dan mendengar musik.
Hasil penelitian ini sesuai dengan
pendapat Harfiyanto (2015) bahwa
dengan adanya gadget maka
suasana dapat berubah lebih ramai
dan hidup. Hal tersebut disebabkan
karena gadget menawarkan fitur
dan aplikasi sepert i music player,
games, internet, foto, menikmat i
video dan sebagainya.
c. Intensitas penggunaan gadget
Data intensitas penggunaan gadget
seperti tampak pada tabel 5
menunjukkan bahwa mayoritas
siswa menggunakan gadget selama
≥ 6 jam. Intensitas penggunaan
gagdet tidak terlepas dari aplikasi
yang ditawarkan, yang artinya
semakin menarik fitur dan aplikasi
yang ditawarkan semakin siswa
lupa pada waktu dan aktifitas sosial
lainnya. Hasil penelitian ini sejalan
dengan pendapat Severin dan
Tankard (2005) yang menyatakan
bahwa gadget dapat menyebabkan
gratifikasi pada siswa.
d. Dampak dari penggunaan gadget
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Pemanfaatan gadget yang tidak
wajar
mempengaruhi
aspek
fisiologis dan psikologis siswa. Pada
tabel 8 dapat diketahui bahwa
mayoritas
siswa
mengalami
kelelahan
fisik. Sejalan dengan
pernyataan Andri Mugi Nugroho
dan Habibullah Al Faruq Thandung
(2018) bahwa beberapa dampak
psikologi penggunaan gadget adalah
tingkat konsentrasi kian menurun
dan malas untuk
melakukan
aktivitas yang Lainnya.

gadget yang berlebihan tanpa disertai oleh
rasa
bertanggung
jawab
akan
menimbulkan
efek
negatif
seperti
munculnya rasa malas untuk melakukan
aktifitas sosial seperti bermain dan
berkomunikasi
dengan
orang-orang
terdekatnya, dan juga bisa menyebabkan
turunnya daya konsentrasi terutama disaat
belajar yang tak sedikit membuat anak
menjadi tertekan karena terpisah dari
lingkungan sosialnya dan menurunya nilainilai mata pelajaran yang disebabkan oleh
karena siswa tidak mampu mengikuti
proses pembelajaran akibat turunnya
konsentrasi belajar saat mereka belajar.

E. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rekomendasi

Simpulan

Sebagai warga negara yang baik dan
bertanggung jawab, maka kita dan anakanak kita dituntut untuk bisa menggunakan
alat-alat komunikasi modern seperti gadget
dan sejenisnya secara cerdas dan penuh
rasa tanggung jawab supaya anak-anak
kita terhidar dari bahaya penggunaan
gadget tersebut dan berhasil menggunakan
gadget mereka untuk mendapatkan nilai
manfaat yang melimpah. Hal tersebut bisa
terwujud jika ada bantuan dari orang tua
untuk mengawasi dan mengarahkan anakanaknya untuk menggunakan gadget hanya
ketika diperlukan dan yakin bahwa yang
akan diaksesnya adalah hal-hal yang baik
pula.

Kemajuan dibidang teknologi adalah
suatu keniscayaan yang tidak bisa kita
hindari. Kemajuan teknologi ini berimbas
kepada semakin canggih dan menariknya
alat-alat komunikasi dan hiburan atau
gadget yang menawarkan banyak fitur dan
aplikasi yang menarik bagi para
penggunanya termasuk siswa sekolah.
Penggunaan
gadget
oleh
siswa
memberikan beberapa manfaat seperti
kegiatan komunikasi yang bisa dilakukan
dengan lebih cepat dan akurat. Sedangkan
dibidang sosial dengan adanya gadget
maka pertukaran informasi, berita dan lainlain bisa dikerjakan dalam waktu yang
singkat. Dibidang pendidikan penggunaan
gadget sangat membantu siswa mencari
dan mendapatkan ilmu dengan cepat tanpa
harus pergi ke perpustakaan yang bisa saja
jaraknya jauh dari rumah. Belajar pun bisa
dilaksanakan tanpa dibatasi oleh dinding
kelas
kareana
pembelajaran
bisa
dilaksanakan dimana saja dan kapan saja
dengan berbantuan alat komunikasi yang
canggih.
Tetapi disamping manfaat yang bisa
diperoleh dari penggunaan gadget, muncul
pula dampak negatif yang harus samasama kita waspadai seperti penggunaan
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Abstract
Smartphone use is widespread globally, including in Indonesia. The excessive use and ubiquity of smartphone
technology raise concerns on addiction and its effects on mental and emotional development of adolescents. This
study aimed to analyze the correlation between smartphone addiction and mental-emotional disorders in early
adolescents aged 11–12 years old in several primary schools in Bandung City and Sumedang District. This study
was performed October to December 2018. This was a cross-sectional study using convenient sampling technic
with unpaired categorical data for subject selection. Subjects were assessed with the Smartphone Addiction
Scale Short Version (SAS-SV) and Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) which were self-administered by
subjects. Subjects were classified into low level and high level smartphone user groups. Data were analyzed using
chi square test. Out of 206 subjects, only 178 met the inclusion criteria with 44.9% (n=80) and 55.10% (n=98)
were in high- and low-level of smartphone addiction. The percentage of mental and emotional problems based
on SDQ that was included in the normal, borderline, and abnormal category was 60.7, 21.9, 17.4, respectively.
Those with high-level smartphone addiction had mental and emotional problems with 1.425 prevalence ratio
and CI95% 1.141–1.779. In conclusion, there is correlation between smartphone addiction on mental emotional
problems of early adolescent.
Key words: Early adolescent, smartphone addiction, mental and emotional, West Java, Indonesia

Pengaruh Kecanduan Gawai pada Perkembangan Mental dan Emosional
Remaja di Jawa Barat, Indonesia
Abstrak
Pemakaian gawai sudah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pemakaian gawai sendiri memiliki
dampak positif serta negatif. Salah satu dampak negatif yaitu mengalami kecanduan gawai sehingga mempengaruhi
emosi dan perilaku dan juga dapat menurunkan produktifitas serta kualitas hidup. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis hubungan pengaruh kecanduan gawai terhadap gangguan mental emosional pada remaja
awal usia 11–12 tahun. Metode penelitian menggunakan analitik pontong lintang dari beberapa Sekolah
Dasar Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang pada Oktober sampai Desember 2018. Subjek dipilih dengan
metode convenient data kategori tidak berpasangan Subjek mengisi kuesioner yang berisi data sosiodemografi,
Strength Difficulties Questionnaire (SDQ) dan Smartphone Addiction Scale–Short Version (SAS-SV). Subjek dibagi
2 kelompok tingkat kecanduan rendah dan tinggi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji chi
square. Dari 206 sebanyak 178 memenuhi kriteria. Subjek dengan tingkat kecanduan gawai tinggi sebanyak 80
(44,9%) dan rendah 98 (55,1%). Persentase gangguan mental emosional normal (60,7), borderline (21,9) dan
abnormal (17,4). sebanyak 31 responden atau 17,4%. Terdapat hubungan bermakna Tingkat kecanduan gawai
yang tinggi dan masalah mental emosi (rasio prevalens 1,45 (IK 1,141–1,779). Simpulan, terdapat hubungan
tingkat kecanduan gawai dan masalah mental emosio remaja awal usia 11–12 tahun.
Kata kunci: Gawai, mental emosional, remaja awal
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Introduction
Smartphones are an instrument that has a
particular function, designed to be practical
and sufficiently advanced to be used in daily
activities. Smartphone usage has become
widespread globally. Indonesia is the 5th
highest smartphone user in the world that
takes 54% of total screen time.1 Smartphone
use in Indonesia has risen sharply since 2012;
91% of Indonesian have a mobile phone, with
all age groups using smartphones from preschoolers to parents.2 Pre-schoolers are able
to operate the smartphones with or without
parental supervision. Smartphones can be used
for a variety of purposes ranging from playing
games, listening to music, watching videos,
and accessing information and social media via
internet. Previous studies indicated that the
majority of smartphone uses were related to
entertainment purposes (such as video games),
although there were other uses for smartphones,
such as study aid and for praying.3 The majority
of smartphones are used to access the internet.
Internet users in Indonesia in 2016 reach 132.7
million users from 256.7 million Indonesians,
which approximately 51.7% of all Indonesians
have access to internet; while in 2017, internet
users reach 143.26, which approximately
54.7% of the total population of Indonesia. The
majority of internet users live in Java island (86.3
million users or 65% of the total population of
Indonesia). The majority of internet users are
children and adolescents consisting of 79.5%
of all internet users in Indonesia, particularly in
5–12 year old age group. Internet users in urban
area are more than semi-urban area and rural
area.4
Smartphones may be used as tools to aid
learning and as entertainment media for
children. Although there are many positive
impacts of gadgets that facilitate teenagers,
excessive usage is always not a good thing.
Excessive smartphone usage may lead to dry
eyes due to inadequate blinking and may
significantly decrease social interactions of the
children. Social interaction is defined as social
relationship between individuals and is one
of many aspects of social life. Through social
interactions, children will learn how to live in a
society and to know better about themselves.3
Smartphone addiction may affect emotional and
behavioral development, and may also adversely
affect productivity and quality of life. Previous
studies have shown correlation between severity
of smartphone addiction and emotional and
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behavioral disorders.5,6
According to World Health Organization
(WHO), there are 20% children and adolescents
suffering from mental disorders. The prevalence
of mental disorders in Europe and United states
are 16.3%, 17.8%, 16%, and 18.4% for 8 years
old, 13 years old, 18 years old, and 25 years old,
respectively.7 There are approximately 12.5% of
children aged 6–12 years old with emotional and
behavioral disorders in Singapore8.
Mental and emotional disorders are a form
of psychological distress. According to the 2013
Indonesia Basic Health Research (IBHR), the
prevalence of mental and emotional disorders
in Indonesia is 6%, with the highest prevalence
rate found in Central Sulawesi, South Sulawesi,
West Java , Yogyakarta and East Nusa Tenggara.
The lowest prevalence of mental and emotional
disorders in Indonesia was found in Lampung
. The prevalence rate of mental and emotional
disorders in West Java is higher compared to the
national average(9.3% vs 6%).9
Psychosocial stressors may act as one
of many triggers to mental and emotional
disorders. Cognitive development of children
may be adversely affected by such disorders,
leading children to view their environs more
negatively and tend to have a more negative self
-perception. Parents may also complain about
lack of social interaction with their child, limiting
the communication between them. Children aged
9–13 years old are still significantly affected by
their interactions with their parents. Children
aged 12 years old have the highest prevalence of
emotional disturbance.8
According to prevalence data from the
2007 and 2013 IBHR, there are differences
of prevalence rate according to the location.
According to the 2007 IBHR , rural areas have
higher prevalence of mental and emotional
disorders, while according to the 2013 IBHR,
urban areas have higher prevalence of mental
emotional disorders compared to the rural
areas.9 A study by Firmansyah, et al., 2018 found
significant differences in prevalence of mental
and emotional disorders between urban and
semi-urban areas. Urban areas have significantly
higher prevalence of mental and emotional
disorders compared to semi-urban areas. The
patterns are corresponding to data from the
2013 IBHR, with the aforementioned study
found higher rates of mental and emotional
disorders in urban areas compared to rural
areas. Smartphone use may be one of many
factors that may correlate with higher rates of
mental disorders in urban areas.10
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The aim of this study was to analyze the
correlation between smartphones on mental
and emotional development of early adolescents.
This study may improve the knowledge regarding
smartphone addiction and its relationship on
mental disorders on early adolescents. The
information acquired from this study may aid
educational institutions regarding students with
mental and emotional problems. Future studies
may be required to consolidate the findings of
this study, of which this study may provide the
groundwork necessary for future study of the
same topic.
Methods
The cross-sectional study with unpaired
categorical data was conducted from October to
December 2018. The selected study population
of this study was early adolescents aged 11–
12 years in primary schools of Bandung City
and Sumedang District. The primary schools
selected for this study was Sekolah Dasar Negeri
(SDN) Cibesi, SDN Hegarmanah, SDN Jatinangor,
SDN Cikuda, and SDN Sayang in Sumedang
District, and SDN 048 Sirnamanah and SDN 018
Sukagalih in Bandung city. The sampling method
used convenient sampling technique and the
minimum sample size for this study was 178
subjects. The inclusion criteria in this study were
students in primary school, aged 11–12 years
and smartphone users. The exclusion criteria
in this study were ill students and students
who were absent from school. The instruments
were informed consent, sociodemographic data,
Smartphone Addiction Scale Short Version (SASSV) questionnaire, and Strength and Difficulties
Questionnaire (SDQ).
The severity of smartphone addiction was
assessed using SAS-SV,11 which was modified
to Indonesian version.12 Mental and emotional
disturbances were assessed with SDQ,13 which
was modified to Indonesian version as well.8
Mental emotional problems were measured
using self-reported SDQ, which consisted of 25
attributes in questions, assessing total difficulties
(emotional symptoms, conduct problems,
hyperactivity/inattention, peer relationship
problems), and assessing total strength or
prosocial behavior. The SDQ was categorized
as normal, borderline, and abnormal. SAS-SV
consists of 10 attributes, which had 6 factors
such as affect of daily activity, positive anticipate,
withdrawal effect, cyberspace relationship,
excessive and tolerance. The SAS-SV was
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categorized into high and low.
The analyzed variables were distribution of
patient characteristics according to gender, age,
socioeconomic status, frequency of smartphone
use, family status, smoking or no smoking status,
duration of smartphone use and purposes of
smartphone use. The sociodemographic results
were presented in Table 1. Frequencies of mental
and emotional disturbances were presented in
Table 2. Analysis of effects of smartphone use
on mental and emotional disturbances were
presented in Table 3 for Bandung City and in Table
4 for Sumedang District. Analytical statistics for
correlation between smartphone use and mental
and emotional disturbances were presented in
Table 4. Data analysis wasperformed using IBM®
Statistical Program for Social Science (SPSS) ®
version 25.
Before the study was conducted, ethical
clearance had been received from Ethical
Committee of Health Research Faculty of Medicine
Universitas Padjadjaran No. 0118091273.
Results
Out of 206 students, there were 178 students
who had inclusion criteria. The students were
primary school students in Bandung City and
Sumedang District.
According to the study results above (Table
1), there were 91 female students (51.1%) more
than male students. There were 105 students
(59%) aged 11 years with mean + Standard
Deviation (SD) of 11.41+0.493. According to
parental income, there were most in low income,
spesificly in Sumedang District. The majority of
students still had two parents in their family (174
students, 97.8%) than single parent. According
to student smoking status, there were 17
smokers (9.6%), majority in Sumedang District
(11 students, 12.4%). Based on smartphone use
duration, most of the students were categorized
as low (80 students, 44.9%). According to
smartphone use intensity, the students were
mostly in high categories (64 students, 36.0%),
specifically in Bandung City. The students used
smartphone mostly to communicate and send
text message (102 students, 57.3%).
The current study found 31 students
(17.4%) with abnormal functioning. Students
in Sumedang were more frequently abnormal in
functioning compared to students in Bandung.
Smartphone addiction assessment using SAS-SV
consisted of 80 students (44.9%) with high SASSV. Students in Bandung were more frequently
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Table1 Sociodemographic Characteristics of Study Subjects
Sumedang

Bandung

n=89
n (%)

n=89
n (%)

Total
n=178
n (%)

Gender:
Male
Female

41 (46.1)
48 (53.9)

46 (51.7)
43 (48.3)

87 (48.9)
91 (51.1)

Age (years):
11
12

45 (50.6)
44 (49.4)

60 (67.4)
29 (32.6)

105 (59.0)
73 (41.0)

Parental income/month:
IDR <1,5million
IDR 1.5–2.5million
IDR 2.5–3.5 million
IDR >3.5 million

42 (47.2)
10 (11.2)
22 (24.7)
15 (16.9)

37 (41.6)
16 (18.0)
12 (13.5)
24 (27.0)

79 (44.4)
26 (14.6)
34 (19.1)
39 (21.9)

Parental status:
Two parents
Single parent

87 (97.8)
2 (2.2)

87 (97.8)
2 (2.2)

174 (97.8)
4 (2.2)

Smoking:
Yes
No

11 (12.4)
78 (87.6)

6 (6.7)
83 (93.3)

17 (9.6)
161 (90.4)

31 (34.8)
28 (31.5)
30 (33.7)

50 (56.2)
19 (21.3)
20 (22.5)

32 (36.0)
24 (27.0)
33 (37.1)

32 (36.0)
33 (37.1)
24 (27.0)

56 (62.9)
33 (37.1)
44 (49.4)
34 (38.2)
20 (22.5)
14 (15.7)

46 (51.7)
44 (49.4)
56 (62.9)
46 (51.7)
37 (41.6)
24 (27.0)

Variable

Level of smartphone use
Duration (minutes):
75–120 (high)
40–60 (moderate)
5–30 (low)
Intensity:
>3 x/day (high)
2–3 x/day (moderate)
<2 x/day (low)
Goals of smartphone use:
Text messaging and communication
Entertainment
Study
Playing games
Telephone
Others

51 28.7
47 26.4
80 44.9
64 (36.0)
57 (32.0)
57 (32.0)
102 (57.3)
77 (43.3)
100 (56.2)
80 (44.9)
57 (32.0)
38 (21.3)

Table 2 Frequencies of Mentalemotional Disorders and SAS-SV
Characteristics
Mental Emotional:
Normal
Borderline
Abnormal

Sumedang

Bandung

n=89
n (%)

n=89
n (%)

Total
n=178
n (%)

50 (56)
23 (26)
16 (18)

58 (65)
16 (18)
15 (17)

108 (61)
39 (22)
31 (17)

56 (63)
33 (37)

47 (53)
42 (47)

98 (55)
80 (45)

SAS-SV:
Low
High
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Table 3 Effect of Smartphones on Mental-Emotional Disorders in Bandung City
Effect of
Smartphones
Low
High
TOTAL

Mental Emotional Disorders
Normal
n (%)
36 (86)
22 (47)
58 (65)

Borderline
n (%)
5 (12)
11 (23)
16 (18)

Abnormal
n (%)
1 (2)
14 (30)
15 (17)

PR
(95% CI)
1.592
(1.220–2.077)

PR=prevalence ratio; CI=confidence interval; p<0.05 with chi-square test

Table 4 Effect of Smartphones on Mental Emotional Disorders in Sumedang Regency
Effect of
Smartphones
Low
High
TOTAL

Mental Emotional Disorders
Normal

Borderline

n (%)
38 (68)
12 (37)
50 (56)

n (%)
9 (16)
14 (42)
23 (26)

Abnormal
n (%)
9 (16)
7 (22)
16 (18)

PR
(95% CI)
1.280
(0.884–1.854)

PR=prevalence ratio; CI=confidence interval; p=0.008 with chi-square test

highly addicted compared to students in
Sumedang (Table 2).
According to the study above (Table 3–5),
there were 21 students (26%) who had
mental emotional disorders with smartphone
addiction; 14 students (30%) in Bandung and 7
students (21%) in Sumedang. Through bivariate
analysis using chi-square test, the study found
that smartphone had a significant affect with
total difficulties particularly regarding mental
emotional disorders as shown in Table 5 for
early adolescents (p<0.05) with PR (normal/
abnormal) and 95% confidence interval (CI) of
1.592 (1.220–2.077); 1.280 (0.884–1.854); 1.425
(1.141–1.779), respectively. Moreover, using Chi
Square test, the study found that smartphone
did not significantly affect prosocial behaviour
(p=0.895)

Discussion
Today’s generation Z adolescents (born from
1995 to the present) are millennials, internet
generation, or digital natives. This generation
tends to have some problems if they are separated
to their gadgets in this era of globalization. They
always want to get short, up-to-date, and realtime information with picture attached.14
In previous study, it was found that
smartphone addiction is significantly correlated
with mental emotional disorder. The result is in
line with a study by Ahmad Ramadhan (2017)
which also found that smartphone addiction
significantly correlated with emotional and
behavioral disturbances of adolescents.12 The
other study also concluded that internet user
addiction is an association among psychiatric
symptoms such as somatization, sensitivity,

Table 5 Effect of Smartphones on Mental Emotional Disorders in Bandung City and Sumedang
Regency
Effect of
Smartphones
Low
High
TOTAL

Mental Emotional Disorders
Normal
Borderline
n (%)
n (%)
74 (76)
14 (14)
34 (43)
25 (31)
108 (61)

39 (22)

Abnormal
n (%)
10 (10)
21 (26)
31 (17)

PR
(95% CI)
1.425
(1.141–1.779)

PR=prevalence ratio; CI=confidence interval; p<0.05 with chi-square test
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depression, anxiety, aggression, phobias, and
psychosis.6
This current study also found that 44.9% of
students had high-level smartphone addiction.
In a study in India, it was found that 33.3% out of
total 87% who are smartphone user are in highlevel addiction as well.15 Hence, this finding is
corresponding to other studies that smartphone
usage may carry disadvantage effect, with one
of the most significant drawbacks of excessive
smartphone usage that is being addicted to
smartphone and decrease productivity and
quality of life.3,16 Furthermore, the study is similar
to a study conducted by Arifin and Rahmadi17 that
concluding that severe smartphone addiction is
correlated with academic achivements.
The current study found that Sumedang
District had higher rates of mental and emotional
disorder compared to rates in Bandung City.
However, this study contradicted the previous
data form the 2013 IBHR and a study conducted
by Rizqy Firmansyah9 concluding that rates of
mental emotional disorders are higher in urban
areas compared to rates in semiurban and rural
areas.10 The contradiction may be caused by
different population and age categories. Thus,
it is suggested to obtain in depth detail age
categories and large population.
The students in Bandung City are highly
addicted to smartphone compared to students
in Sumedang District. The study is in line with
APJII 2018 stating that internet users are mostly
in urban areas compared to internet users in
semiurban and rural areas.4 In this current
study, it was found that smartphones were used
for sending text messages, studying, and playing
video games. Previous studies found that the
majority of pre-schoolers use smartphones,
tablets, iPad, or laptops to play video games3.In
addition, WHO concluded that gaming disorder
is defined in the 11th Revision of the International
Classification of Disease (ICD-11).18 The results
are also in line with previous study conducted
by Sundus19 in 2017, in which the majority of
children use smartphones to communicate with
parents, study, play games, and others.
In this study, duration of smartphone use
was more prevalent among low categories and
the intensity was more prevalent among high
categories. It was well established that the low
duration use of smartphone may have possibility
of having high intensity. The study was also
supported by UNICEF 2017 that non-use or
excessive use of smartphone has a small negative
impact and is not as relevant as other factors
known to be important to children’s mental well-
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being.20
The current study found that the majority of
students who smoke are in Sumedang District.
Another study found that adolescents with
mental emotional problems generally started
smoking at a younger age and this makes tobacco
control an important issue to be addressed
in young people as the number of cigarettes
smoked per day will likely be higher when the
habit becomes addition.13 It will be interesting
to obtain in depth detailed on how smoking
addiction relates to smartphone addiction.
A limitation of this study is that this crosssectional study design used self-reported data
and 178 sample sizes. The study may provide
additional information in researching the same
topic, perhaps, in other age groups, and in
observing other risk factors associated with
mental-emotional disorders in urban, semiurban, and rural areas with other designs and
large sample sizes.
There are correlations between smartphone
addictions associated with mental emotional
disorders in 11–12 year old adolescents. Further
studies are required to determine whether these
are precursors or sequelae.
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Abstract: The purpose of this research is (1) describe intensity of gadget utilization; (2)
describe student learning achievement; (3) find relationship between intensity of gadget
utilization with student learning achievement. This research used correlational quantitative
approach. This research result is: ;(1) intensity of gadget utilization (X) that in ―medium‖
category according to students was 144 students with percentage 67% ;(2) in the variable of
student learning achievement (Y), respondents with ―enough‖ category was 153 students with
percentage 71% ;(3) from data processing of this research result that been analyzed with error
level 5% known that rcalculation was -0.033 and rtable 0.133, hypothesis testing in this research
stated that h0 accepted. Conclusion from this research could be stated that there was negative
and insignificant relationship between intensity of gadget utilization and student learning
achievement.
Keywords: Intensity, Gadget Utilization, Learning Achievement, Elemantary School
Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan intensitas pemanfaatan gadget 2)
mendeskripsikan prestasi belajar siswa; (3) menemukan hubungan intensitas pemanfaatan
gadget dengan prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif
korelasional. Hasil penelitian adalah: (1) intensitas pemanfaatan gadget (X) pada kategori
―sedang‖ , sebanyak 144 siswa dengan presentase 67% ;(2) Variabel prestasi belajar siswa (Y),
responden termasuk dalam kategori ―cukup‖, sebesar 153 siswa dengan presentase 71% ; (3) uji
korelasi product moment yang telah dilakukan dengan tingkat kesalahan 5% diketahui r hitung
sebesar -0,033 dan rtabel sebesar 0,133 , pengujian hipotesis dalam penelitian ini menyatakan
bahwa h0 diterima. Kesimpulan penelitian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan negatif
yang tidak signifikan antara intensitas pemanfaatan gadget dengan prestasi belajar siswa.
Kata kunci: Intensitas, Pemanfaatan Gadget, Prestasi Belajar, Sekolah Dasar

memiliki fungsi khusus di antaranya yaitu
smartphone, I Phone dan blackberry.
Berbagai aplikasi media sosial telah
tersedia di dalam gadget. Sehingga telah
banyak siswa Sekolah Dasar yang
menyalahgunakan aplikasi tersebut yang
berdampak negatif bagi nilai akademik
mereka (Manumpil,2015:1).
Handphone yang dapat terhubung
dengan layanan internet akan membantu
siswa menemukan informasi yang dapat
menopang pengetahuannya di sekolah.
Namun, pada kenyataannya sangat sedikit
pelajar yang memanfaatkan pada sisi ini,
handphone yang mereka miliki umumnya
digunakan untuk sms, main game,
mendengarkan musik, menonton tayangan
audio-visual,
mengakses
facebook,
memfungsikan handphone bukan untuk
fungsinya, dll. Selanjutnya, ini akan
berdampak terhadap prestasi belajarnya di
sekolah (Nikmah, 2013:2). Pengguna
gagdet di Indonesia tidak hanya oleh
kalangan dewasa, namun siswa sekolah
dasar
pun
sudah
pandai
dalam
menggunakan gadget.

PENDAHULUAN
Teknologi yang berkembang saat
ini salah satunya yaitu gadget. Gadget
digunakan oleh kalangan muda diantaranya
siswa di usia sekolah dasar hingga dewasa.
Penggunaan gadget berbeda pada anak usia
sekolah dasar, berbeda dengan remaja dan
orang dewasa. Anak usia sekolah dasar
menggunakan gadegt cenderung sebagai
hiburan. Berdasarkan observasi pada
pelaksnaan Kajian Praktek Lapangan
(KPL) ditemukan sejumlah siswa Sekolah
Dasar membawa gadget namu tidak
digunakan di saat pelajaran berlangsung.
Namun ketika siswa tersebut pulang
sekolah, gadget tersebut digunakan dan
mereka tidak langusng pulang kerumah
masing-masing. Salah satu gadget yang
mereka gunakan yaitu berupa smartphone.
Salah satu teknologi canggih pada
masa kini yaitu berupa alat komunikasi
elektronik di antaranya yaitu Handphone,
Laptop, camera , Tablet dan lain-lain.
Teknologi yang berkembang pesat pada
saat ini yaitu gadget. Gadget yang
722
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Orang tua memberikan gadget
kepada anak karena mereka berpikir
bahwa gadget mudah digunakan untuk
belajar membaca, menulis, berhitung dan
sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi
edukatif bahkan permainan edukatif yang
bisa membuat anak semakin pintar.
Gadget juga digunakan agar anak tidak
sering keluar rumah. Anak dapat
mengenal huruf dan bilangan serta
keterampilan mengetik dapat membantu
anak yang lemah dalam motorik halus
untuk meningkatkan koordinasi antara
tangan dan mata. Mereka dapat
menghasilkan karya yang dapat dibaca
dan ditulis yang membanggakan bagi
orang tua. Pembelajaran komputer dapat
dimanfaatkan
pada
anak
yang
membutuhkan pendekatan kinestetik.
Bagi anak yang memiliki kelemahan
pada memori pendengarannya, dapat
menggunakan
permainan
mengeja.
Sehingga mereka akan terdorong untuk
belajar (Orange dan O‘Flynn, 2007:20).
Banyak ditemui siswa yang tidak
mengerjakan tugas yang di berikan oleh
guru, bahkan siswa terkadang merasa
mengantuk ketika di kelas. Hal tersebut
dialami oleh peneliti ketika guru kelas V
menanyakan pekerjaan rumah, ada
beberapa siswa yang tidak mengerjakan.
Dan saat diberikan tugas, mereka tidak
mau mengerjakan dengan alasan pusing.
Hal tersebut serupa dengan sebuah kasus
yang dari New York Times yaitu seorang
anak yang mengalami kecanduan iPad.
Anak tersebut terus meminta gadget nya
ketika gadget tersebut tidak berada dalam
genggaman tangannya. Anak tersebut
dikatakan telah ketergantungan terhadap
gadget. Anak tersebut tidak dapat terlepas
dari gadget, bahkan saat makan, belajar,
bermain, begitu pula saat tidur
(Ameliola&Nugraha, 2013:364 ).
Waktu belajar siswa tersita
dengan adanya gadget yang mereka
miliki. Tidak hanya dirumah, disekolah
siswa juga bermain gadget bersama
temannya setelah pulang sekolah hingga
lupa waktu dan sering pulang terlambat.

Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa
terkait dengan kemampuan siswa dalam
menangkap isi dan pesan dari kegiatan
belajar yang dilakukannya. Kemampuan
individu
yang
digunakan
untuk
menangkap isi dan pesan materi pelajaran
terdiri atas tiga ranah, yaitu kognitif,
afektif dan psikomotor. Kemampuan
dalam pemahaman, penerapan, analisis
dan evaluasi merupakan ranah kognitif
(pengetahuan). Sedangkan kemampuan
yang mengutamakan emosi, perasaan,
serta reaksi yang terdiri atas penerimaan,
partisipasi, penilaian (penentuan sikap
organisasi dan pola hidup termasuk
kedalam ranah afektif (sikap). Berbeda
dengan psikomotor, yaitu kemampuan
dalam keterampilan jasmani yang terdiri
atas
persepsi,
kesiapan,
gerakan
terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan
kompleks, penyesuaian pola gerakan dan
kreatifitas (Sagala, 2004:12).
Berdasarkan
paparan
diatas,
rumusan masalah pada penelitian ini
yaitu:
(1)
Bagaimana
intensitas
pemanfaatan gadget oleh siswa kelas V
SDN
Se-Gugus
VIII Kecamatan
Blimbing Kota Malang; (2) Bagaimana
prestasi belajar siswa kelas V SDN SeGugus VIII Kecamatan Blimbing Kota
Malang; (3) Adakah hubungan antara
intensitas pemanfaatan gadget dengan
prestasi belajar siswa kelas V SDN SeGugus VIII Kecamatan Blimbing Kota
Malang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan
antara intensitas pemanfaatan gadget
dengan prestasi belajar siswa kelas V
SDN Se-Gugus V Kecamatan Blimbing
Kota Malang.
Pengertian
Intensitas
Pemanfaatan Gadget
Intensitas
merupakan
kadar
keseringan
seorang
siswa
dalam
melakukan suatu hal. Dalam penelitian
ini intensitas pemanfaatan gadget
merupakan kadar keseringan siswa dalam
penggunaan gadget untuk berbagai
macam fungsi dan tujuan.
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Manfaat Gadget
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.
Gagdet
merupakan
alat
elektronik yang digunakan sebagai media
informasi, media belajar dan sebagai
hiburan. Manfaat gadget lainnya yaitu
dapat tersambung dengan internet. Siswa
sekolah dasar sudah mengenal fungsi
internet. Sehingga banyak siswa sekolah
dasar
yang
menyalahgunakan
penggunaan internet untuk hal negatif.
Sehingga siswa harus selalu dalam
pengawasan orang tua. Orang tua
memberikan gadget pada anaknya
dengan tujuan untuk mengenalkan games
pada anaknya. Dibanding dnegan orang
dewasa yang baru mengenal gadget, anak
lebih cepat menguasasi gadget dari pada
orang dewasa. Bahkan orang tua mereka
belum tentu dapat mengoperasikan
gadget yang mereka miliki (Warisyah,
2015:131).
Gadget dapat berpengaruh positif
dan negatif terhadap prestasi belajar
siswa. Prestasi belajar merupakan
penguasaan
pengetahuan
atau
keterampilan yang dikembangkan oleh
mata pelajaran, yang ditunjukkan dengan
nilai tes atau angka yang diberikan oleh
guru.(Moeliono,1990:700).
Apabila
kegiatan belajar siswa terganggu dengan
terlalu banyak bermain gadget maka akan
berakibat pada penurunan prestasi belajar
siswa.
Namun
apabila
siswa
menggunakan gadget untuk menambah
ilmu pengetahuan disekolah dan tidak
melupakan kewajiban seorang siswa
untuk belajar, maka tidak akan berakibat
pada menurunnya prestasi belajar.

Dikatakan berakibat pada prestasi
belajarnya karena, penggunaan gadget
terlalu berlebihan dapat menyebabkan
kerusakan pada mata siswa. Sehingga
akan menghambat siswa dalam belajar.
IPTEK berkembang pesat dan
dapat mengubah kehidupan manusia
kearah kebaikan, namun IPTEK tidak
selalu memberikan penjelasan mengenai
segala sesuatu yang berkaitan dengan
kehidupan (Tilaar,1997:109). Siswa
begitu menginginkan gadget karena
mereka dapat dengan mudah mencari
informasi yang mereka ingin ketahui.
Berdasarkan
pengamatan
terhadap
beberapa anak yang mengunjungi warung
internet (warnet) beberapa siswa terlihat
mengunjungi warnet dengan tujuan untuk
mengerjakan tugas. Namun seiring
dengan perkembangan jaman, siswa
dapat mengakses internet melalui gadget
yang mereka miliki. Internet tidak hanya
memiliki sejumlah kelebihan, namun
terdapat beberapa kelemahan, yaitu
ketika siswa mencari informasi untuk
pembelajaran ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan, diantaranya yaitu: (a)
tersedia
banyak
informasi
untuk
pembelajaran, namun tidak semuanya
dapat di ambil dan di butuhkan oleh
siswa; (b) internet bersifat interaktid
dengan tersedianya berbagai link menuju
situs yang membut siswa tergoda untuk
mengkliknya yang justru membuat
pencarian informasi terbengkalai dan
lepas
kendali.
(Penayus
dalam
Hudaya,2012).
Dampak Pemanfaatan Gadget
Teknologi gadget yang memiliki
beragam manfaat dan kelebihan juga
dapat mengakibatkan dampak positif dan
negative bagi pengguna. Dampak positif
dari penggunaan gadget yaitu akan lebih
efisien dalam penggunaan waktu dalam
berkomunikasi
(Mubashiroh,2013).
Dampak bagi siswa yaitu siswa menjadi
lebih
maju
dalam
mengikuti
perkembangan jaman. Siswa menjadi
lebih
mudah
menyesuaikan
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perkembangan jaman disbanding orang
dewasa. Siswa akan lebih kreatif dalam
memanfaatkan gadget yang mereka
miliki apabila dengan pengawasan orang
tua. Hampir semua mata pelajaran
memiliki
perangkat
lunak
untuk
membantu proses pengajarannya. Mulai
dari berbentuk CD, tersedia di internet
yang berupa portal belajar, ensiklopedia,
game
education
dan
sebagainya
(Akbar,2006:168).
Orang
tua
menganggap bahwa gadget merupakan
salah satu alat yang dapat digunakan
untuk mendidik anak, sehingga bukan
menjadi hal yang aneh lagi apabila anak
mendapat fasilitas gadgetdari orang
tuanya,
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.
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).
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 cenderung
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.); (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
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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).
Peran
Orang
Tua
Pemanfaatan Gadget

Terhadap

Dalam menggunakan gadget,
siswa seharusnya di damping oleh orang
dewasa. Karena siswa terkadang salah
dalam menggunakan teknologi tersebut
(Mubashiroh,2013). Selain itu orang tua
berperan untuk membatasi penggunaan
gadget. Karena radiasi gelombang
elektromagnetik dari gadget dapat
mengganggu penglihatan siswa. Serta
orang tua melakukan seleksi terhadap
aplikasi yang terdapat dalam gadget
untuk mencegah adanya informasi yang
negatif dari aplikasi tersebut.
Prestasi Belajar
Prestasi
belajar
merupakan
kemampuan siswa dalam memahami
materi, mengerjakan tugas saat belajar
disekolah yang diberikan guru. Prestasi
belajar adalah ―penguasaan pengetahuan
atau keterampilan yang dikembangkan
oleh mata pelajaran, yang ditunjukkan
dengan nilai tes atau angka nilai yang
diberikan
oleh
guru
(Moeliono,1990:700).
Dalam penelitian ini prestasi
belajar siswa di ambil dari nilai asli salah
satu mata pelajaran siswa. Fungsi dari
prestasi belajar yang diperoleh siswa
disekolah diantaranya yaitu: (a) prestasi
sebagai indicator kualitas dan kuantitas
pengetahuan yang telah dikuasai oleh
siswa; (b) sebagai pemuas rasa ingin tahu
kemampuan yang dimiliki; (c) sebagai
bahan informasi dalam pendidikan; (d)
sebagai indicator bagi suatu instansi

pendidikan; (e) dapat dijadikan indicator
terhadap daya serap siswa (Arifin dalam
Herwin,2015:18)
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada
bulan Maret hingga April Tahun 2016 di
SDN
Se-Gugus
VIII
Kecamatan
Blimbing Kota Malang. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Kuantitatif
dengan rancangan Korelasional noneksperimen.
yang
menjadi objek
penelitian yaitu variabel bebas (variabel
independent)
intensitas pemanfaatan
gadget (X) dan variabel terikat (variabel
dependent) prestasi belajar siswa (Y).
Populasi dalam penelitian ini terdiri atas
siswa kelas V SDN Se-Gugus VIII
Kecamatan Bimbing Kota Malang
dengan jumlah 8 kelas yang terdiri dari
286 siswa. Sampel dalam penelitian ini
menggunaka teknik sampling jenuh,
dengan menggunakan seluruh populasi,
namun ada 71 siswa yang digunakan
untuk uji validitas. Uji validitas
dilakukan di 2 sekolah yang memiliki
kelas paralel. Siswa yang digunaka untuk
uji validitas yaitu siswa kelas V
cemerlang SDN Pandanwangi 1 dan
Siswa Kelas 5 SDN Pandanwangi 3.
Namun hanya diambil 40 data untuk
dilakukan uji validitas. Jadi sampel yang
digunakan sebesar 215 responden siswa
kelas V.
Instrumen yang digunakan yaitu
berupa angket terbuka untuk mencari
data intensitas pemanfaatan gadget.
Angket intensitas pemanfaatan gadget
terdiri dari 36 butir soal untuk uji
validasi, dan diketahui 20 soal telah
dinyatakan valid dan reliabel. Sedangkan
dokumentasi digunakan untuk mencari
data prestasi belajar siswa. Prestasi
belajar siswa di ambil dari salah satu
nilai mjatan mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam pada Tema 6
Kurikulum 2016. Teknik pengumpulan
data menggunakan metode kuisioner dan
metode dokumentasi. Teknik analisis
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terdiri dari analisis deskriptif, uji
normalitas, uji homogenitas, dan analisis
korelasi Product Moment Pearson.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Intensitas Pemanfaatan
Gadget
Penyebaran angket di SDN
Pandanwangi 2 pada kelas V dengan
jumlah 37 siswa, di SDN Pandanwangi 3
kelas V terdiri dari 45 siswa, di SDN
Pandanwangi 4 pada kelas V terdiri dari
39 siswa dan di SDN Pandanwangi 5
kelas V terdiri dari 39 siswa. Jadi
responden dalam penelitian ini yaitu 215
siswa kelas V. Diketahui bahwa skor
tertinggi yang diperoleh siswa dari hasil
penyebaran angket tersebut yaitu 68 dan
skor terendah yaitu 29.
Diketahui bahwa siswa yang
tingkat intensitasnya berada pada
kategori tinggi berjumlah 34 siswa atau
sebesar 16%. Siswa yang tingkat
intensitas pemanfaatan gadgetnya berada
pada kategori sedang berjumlah 144
siswa atau sebesar 67%. Sedangkan siswa
yang tingkat intensitas pemanfaatan
gadgetnya berada pada kategori rendah
berjumlah 37 siswa atau sebesar 17%.
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata
yang diperoleh variabel intensitas
pemanfaatan gadget (variabel X) yaitu
sebesar 48,7395. Jika rata-rata jawaban
responden menunjukkan angka 48,7395
responden berada pada interval 41-56
berati responden pada variabel intensitas
pemanfaatan gadget (variabel X) secara
umum berada pada intensitas ―sedang‖
terhadap pemanfaatan gadget.
Deskripsi Prestasi Belajar Siswa
Diketahui bahwa nilai tertinggi
yang diperoleh siswa dari dokumentasi
hasil belaajr siswa kelas V, yaitu 90 dan
nilai terendah yang diperoleh, yaitu 65.
Berdasarkan distribusi nilai siswa kelas V
SDN Se-gugus VIII Kecamatan Blimbing
Kota Malang, diketahui bahwa siswa
yang mendapat nilai 65-66 sebanyak 5

siswa (sebesar 2%), siswa yang mendapat
nilai 67 – 68 sebanyak 5 siswa (sebesar
2%), siswa yang mendapat nilai 69 – 70
sebanyak 13 siswa (sebesar 6%), siswa
yang mendapat nila 71-72 sebanyak 17
siswa (sebesar 8%), siswa yang mendapat
nilai 73-74 sebanyak 19 siswa (sebesar
9%), siswa yang mendapat nilai 75-76
sebanyak 26 siswa (12%), siswa yang
mendapat nilai 77-78 sebanyak 33 siswa
(15%), siswa yang mendapat nilai 79-80
sebanyak 26 (sebesar 12%), siswa yang
mendapat nilai 81-82 sebanyak 23 siswa
(11%), siswa yang mendapat nilai 83-84
sebanyak 17 siswa (sebesar 8%), siswa
yang mendapat nilai 85-86 sebanyak 14
siswa (sebesar 7%), siswa yang mendapat
nilai 87-88 sebanyak 9 siswa (sebesar
4%), siswa yang mendapat nilai 89-90
sebanyak 8 siswa (sebesar 4%).
Siswa yang prestasi belajarnya
pada kategori baik berjumlah 31 siswa
atau sebesar 14%, siswa yang prestasi
belajarnya
pada
kategori
cukup
berjumlah 153 siswa atau sebesar 71%,
dan siswa yang prestasi belajar nya pada
kategori kurang berjumlah 31 siswa atau
sebesar 14%. Hasil perhitungan rata-rata
yang diperoleh variabel prestasi belajar
siswa (variabel Y) yaitu sebesar 77,9860.
Jika rata-rata prestasi jawaban siswa
menunjukkan angka 77,9860 berada pada
interval 72- 84, maka responden secara
umum memiliki tigkat prestasi ―cukup‖.
Hasil pengujian validitas item
angket menunjukkan bahwa 20 item
pernyataan memiliki nilai di atas 0,312
sebagai nilai batas suatu item kuesioner
penelitian dikatakan valid atau dapat di
gunakan. Dan item pernyataan yang tidak
valid tersebut tidak dapat digunakan.
Hasil uji reliabilitas didapatkan hasil
pengujian 40 responden dengan nilai
0,763 dengan r tabel yaitu N= 0,312. Suatu
kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai
alpha > r tabel pada tingkat signifikan
95% (∝= 0,05). Hasil uji reliabilitas
instrumen menunjukkan 0,763>0,312,
sehingga dapat disimpulkan bawa 20
item pernyataan yang mengukur variabel
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intensitas pemanfaatan gadget dikatakan
reliabel sehingga dapat digunakan dalam
pengujian hipotesis.
Berdasarkan hasil uji normalitas
pada variabel intensitas pemanfaatan
gadget diperoleh rhitung 0,200 dan variabel
prestasi belajar dengan rhitung 0,200.
Hasil pengujian tersebut rhitung > rtabel
dengan N=215 , r tabel = 0,133 pada
tingkat signifikan 95% (∝= 0,05). Pada
tabel diatas Variabel X , 0,200>0,133 dan
variabel Y 0,200>0,133, dan dapat
disimpulkan bahwa kedua variabel
tersebut berdistribusi normal. Hasil uji
homogenitas dengan menggunakan SPSS
16.0 for Windows diketahui nilai
signifikan variabel prestasi belajar (Y)
berdasarkan
variabel
intensitas
pemanfaatan gadget (X) = 0,325 >0,05,
artinya data variabel prestasi belajar (Y)
berdasarkan
variabel
intensitas
pemanfaatan gadget (X) mempunyai
varian yang sama.
Hasil uji korelasi Product Moment
Pearson, didapatkan hasil indeks korelasi
rxy =
- 0,033 dengan N=215 dengan ∝
= 0,133. Hal ini berarti ada korelasi
antara variabel X dan variabel Y namun
arah korelasi nya negatif. Dikatakan ada
korelasi karena tingkat korelasi pada
tingkatan sangat rendah. Harga korelasi
tidak signifikan, karena 0,033<0,133 atau
rhitung < ttabel. Hipotesis pada penelitian ini
berbunyi H0 tidak ada hubungan antara
intensitas pemanfaatan gadget dengan
prestasi belajar siswa, Ha ada hubungan
antara intensitas pemanfaatan gadget.
Berdasarkan hasil pengujian korelasi
pada tabel di atas, maka dihasilkan
signifikan
sebesar
0,632.
Jika
dibandingkan dengan ∝= 0,05 , nilai
signifikan lebih besar dari pada ∝= 0,05
. Artinya H0 diterima dan Ha ditolak. Jadi
kesimpulan berdasarkan uji korelasi dan
uj hipotesis, yaitu ada hubungan negatif
yang tidak signifikan antara variabel
intensitas pemanfaatan gadget dengan
prestasi belajar siswa yang berarti
semakin tinggi intensitas pemanfaatan

gadget, maka prestasi siswa semakin
menurun.
Berdasarkan
hasil
analisis
deskripsi data intensitas pemanfaatan
gadget, yang telah dilakukan oleh
peneliti, diketahui bahwa 215 siswa yang
memiliki intensitas pemanfaatan gadget
dengan kategori tinggi sebanyak 34 siswa
atau sebesar 34%, siswa yang memiliki
intensitas pemanfaatan gadget dengan
kategori sedang yaitu sebanyak 144 siswa
atau sebesar 67%, sedangkan siswa yang
memiliki intensitas pemanfaatan gadget
dengan kategori rendah yaitu sebanyak
37 siswa atau sebesar 17%. Dari paparan
data diatas, dapat disimpulkan bahwa
siswa kelas V SDN Se-Gugus Kecamatan
Blimbing
Kota
Malang
memiliki
intensitas pemanfaatan gadget pada
kategori sedang.
Hal tersebut
menunjukkan bahwa tidak semua siswa
pada setiap sekolah selalu menggunakan
gadget untuk hal positif seperti yang
berhubungan dengan pelajaran disekolah.
Intensitas pemafaatan gadget
merupakan, sebarapa sering siswa dalam
menggunakan atau dalam memanfaatkan
gadget. Pemanfaatan gadget oleh siswa
yaitu sebagai hiburan, sebagai alat
komunikasi
dan
siswa
dapat
menggunakan internet untuk mencari
tugas rumah, berita, dan informasi
lainnya, serta untuk mengakses sosial
media yang dimiliki oleh siswa. Namun
tidak semua siswa menggunakan gadget
untuk hiburan. siswa dapat menggunakan
gagdet untuk mencari materi nya
disekolah, atau untuk mencari tugas yang
diberikan guru.
Sebagian besar siswa memiliki
berbagai sosial media. Dari sosial media
tersebut siswa dapat berkomunikasi
dengan
teman-temannya
untuk
membicaran pelajaran disekolah. Namun
pada hasil analisis data intensitas
pemanfaatan gadget, tidak ada siswa
yang menggunakan gadget hanya untuk
belajar, mereka memiliki berbagai
aplikasi yang menarik pada gadget yang
dimilikinya. Pada hasil penelitian ini,
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tidak banyak siswa yang selalu
mendapatkan peringkat 10 besar di
kelasnya, dari data angket yang telah
disebar ke 215 responden, hanya ada 28
siswa
yang
menjawab
selalu
mendapatkan peringkant 10 besar
disekolah, 32 siswa menjawab sering, 63
siswa yang menjawab kadang-kadang,
dan 92 siswa menjawab tidak pernah.
Sebagian besar siswa memiliki
berbagai sosial media. Dari sosial media
tersebut siswa dapat berkomunikasi
dengan
teman-temannya
untuk
membicaran pelajaran disekolah. Namun
pada hasil analisis data intensitas
pemanfaatan gadget, tidak ada siswa
yang menggunakan gadget hanya untuk
belajar, mereka memiliki berbagai
aplikasi yang menarik pada gadget yang
dimilikinya. Pada hasil penelitian ini,
tidak banyak siswa yang selalu
mendapatkan peringkat 10 besar di
kelasnya, dari data angket yang telah
disebar ke 215 responden, hanya ada 28
siswa
yang
menjawab
selalu
mendapatkan peringkant 10 besar
disekolah, 32 siswa menjawab sering, 63
siswa yang menjawab kadang-kadang,
dan 92 siswa menjawab tidak pernah.
Prestasi
belajar
merupakan
kemampuan siswa dalam memahami
materi pelajaran yang dituangkan dalam
bentuk nilai. Pada penelitian ini prestasi
belajar siswa yang digunakan yaitu nilai
harian siswa pada salah satu muatan mata
pelajaran tema 6 Kurikulum 2013
semester II. Nilai harian yang diberikan
oleh guru, dijadikan dokumen oleh
peneliti. Berikut hasil analisis data
prestasi siswa yaitu, siswa dengan yang
memiliki tingkat prestasi belajar dengan
kategori baik sebanyak 31 siswa atau
sebesar 14%, siswa yang memiliki
tingkat prestasi belajar dengan kategori
cukup sebanyak 153 siswa atau sebesar
71%, dan siswa yang memiliki prestasi
belajar dengan kategori kurang sebanyak
31 siswa atau sebesar 14%.

SIMPULAN
Berdasarkan
pada
rumusan
masalah, hasil analisis dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa, intensitas
pemanfaatan gadget tergolong pada
kategori sedang dengan presentase 67%
yaitu sebanyak 144 siswa. Hasil
penelitian pada variabel prestasi belajar
secara umum siswa kelas V SDN SeGugus VIII Kecamatan Blimbing Kota
Malang tergolong pada kategori cukup.
Hasil analisis uji korelasi menunjukkan
hubungan negatif yang sangat rendah dan
tidak signifikan. Hipotesis menyatakan
ada hubungan negatif yang tidak
signifikan antara intensitas pemanfaatan
gadget dengan prestasi belajar siswa
kelas V SDN Se-gugus VIII Kecamatan
Blimbing
Kota Malang
diterima.
Intensitas pemanfaatan gadget tidak
berpengaruh pada prestasi belajar siswa.
Namun jika dilihat dari tanda negatif
pada rhitung , jika semakin tinggi intensitas
pemanfaatan gadget maka prestasi siswa
dapat menurun.
Berdasarkan kesimpulan
hasil
penelitian diatas, maka saran dan
rekomendasi yang diajukan dirumuskan
sebagai berikut. Di sarankan bagi sekolah
agar memberikan batasan kepada siswa
dalam hal intensitas dan pemanfaatan
gadget,
disarankan
bagi
jurusan
Kependidikan Sekolah Dasar dan
Prasekolah agar hasil penelitian ini dapat
dijadikan referensi bagi jurusan KSDP
program
studi
S1-PGSD
untuk
meningkatkan kompetensi mahasiswa
dalam memahami hubungan intensitas
pemanfaatan gadget dengan prestasi
belajar. Di sarankan bagi Mahasiswa dan
peneliti lain agar dapat di digunakan
sebagai sumber inspirasi di bidang yang
sejenis. Kelemahan atau keterbatasan
penelitian ini yaitu dilakukan dalam
lingkup kecil atau hanya dalam satu
gugus saja. Disarankan untuk peneliti
lain agar dapat melanjutkan untuk
mencoba penelitian sejenis namun
dengan skala yang lebih luas dan dapat
melakukan
penyempurnaan
pada
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indikator-indikator untuk dikembangkan
pada
instrumen
penelitian
serta
melakukan penelitian sejenis dengan
permasalahan yang belum terungkap
melalui variabel lain.
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