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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Seiring berjalannya arus globalisasi maka perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi saat ini semakin canggih dan berkembang dengan 

pesat. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi zaman sekarang adalah dengan adanya gawai.  

Gawai merupakan alat komunikasi yang praktis dan memiliki manfaat 

yang sangat besar bagi kehidupan manusia saat ini. Gawai dapat digunakan untuk 

memperlancar komunikasi, mencari informasi, menambah wawasan, sebagai 

media hiburan, dan untuk mempermudah keseharian manusia dalam berbagai hal 

(Vlachou & Drigas, 2017). Kecanggihan teknologi gawai seperti smartphone, e-

reader, laptop, dan tablet semakin berkembang sangat pesat bersamaan dengan 

meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi yang mutakhir dan praktis. 

Selain itu, adanya inovasi yang berkesinambungan pada gawai membuat 

masyarakat semakin tergiur untuk selalu mengkonsumsi Gawai (Fajrin, 2015).  

Menurut Novitasari & Khotimah (2016) pada era globalisasi ini hampir 

semua kalangan masyarakat memiliki gawai. Mulai dari kalangan anak-anak,  

remaja, dewasa dan sampai lanjut usia serta lebih ironisnya lagi saat ini gawai 

mengakrabi kehidupan anak usia 0 sampai 6 tahun (anak usia dini) yang 

seharusnya belum layak menggunakan gawai. Gawai yang dulu hanya dapat 

digunakan untuk menelfon dan mengirim pesan singkat saja serta memiliki desain 

yang kurang 
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menarik, pada masa kini telahberevolusi menjadi sebuah barang dengan desain 

yang sangat menarik ditambah lagi penggunaan teknologi touchscreen yang berisi 

berbagai macam aplikasi. Setiap aplikasi disajikan dalam beraneka ragam bentuk, 

karakter, dan warna sehingga membuat gawai semakin menarik bagi anak-anak 

usia dini.  

Peneliti melakukan survei awal terhadap 9 orangtua untuk mengetahui 

gambaran umum fenomena penggunaan gawai pada anak prasekolah didaerah 

Surakarta. Seluruh orangtua dalam survei awal ini mengatakan bahwa anak-anak 

mulai menggunakaan gawai sejak usia ±2 tahun. Alasan mayoritas orangtua 

memberikan gawai pada anak prasekolah yaitu untuk menenangkan anak saat 

rewel sedangkan orangtua harus bekerja. Selain alasan tersebut, informan A 

menambahkan bahwa orangtua juga merasa sangat perlu mengenalkan gawai pada 

anak agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan 

zaman.  

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang menyebutkan bahwa orangtua 

juga memandang bahwa mereka sangat perlu untuk mengenalkan gawai pada 

anak-anak sejak dini agar anak-anak lebih mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan saat ini dan tidak ketinggalan zaman (Radliya, dkk., 2017). 

Berdasarkan Survei data dari Kementerian Informasi dan Unicef tahun 

2014, Indonesia tergolong kedalam peringkat lima besar negara dengan pengguna 

gawai terbanyak, khususnya smartphone. Jumlah pengguna aktif smartphone di 

Indonesia adalah sekitar sekitar 14 %  dari seluruh pengguna handphone 

(sebanyak 47 juta). Dari segi usia, persentase pengguna gawai termasuk dalam 
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kelompok usia anak-anak dan remaja di Indonesia tergolong tinggi yaitu sebanyak 

79,5 % (Wulandari, 2016). 

Anak prasekolah saat ini lahir sebagai native digital Generations yaitu 

anak-anak yang lahir pada era digital dan berinteraksi dengan berbagai perangkat 

digital sejak dini (Sufa & Setiawan, 2017). Sehingga dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan mereka pun atas asuhan teknologi digital. Anak-anak 

berinteraksi, belajar, menghibur diri, bercerita, dan bermain di dunia maya 

(Haughton, dkk., 2015). 

Hal diatas didukung oleh kenyataan yang terjadi dilapangan saat 

melakukan survei awal, suatu sore hari peneliti menghampiri 5 orang ibu-ibu yang 

terlihat saling berbincang-bincang sambil mengawasi 5 orang anak-anak berusia 2 

sampai 5 tahun yang sedang bermain gawai sejauh 2 meter diseberang kumpulan 

ibu-ibu tersebut. Menurut informan A dan informan B, dengan mengenalkan 

gawai kepada anak sejak usia dini dapat menstimulasi kemampuan berpikir anak 

dan menjadikan lebih senang belajar membaca dan bernyanyi melalui gawai. 

Informan C juga menyebutkan bahwa anaknya menjadi lebih mudah menghafal 

tarian melalui video di youtube dan dapat membuat anak lebih tenang agar tidak 

mengganggu orangtua pekerjaan orangtua.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Cabral (2015); Corpuz, Cruz, 

Baston, Socorro, dan Hidalgo (2016) yang mengungkapkan bahwa penggunaan 

gawai pada anak prasekolah dengan pendampingan yang tepat dari orangtua justru 

dapat memberikan manfaat yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak, 

salah satu manfaat nyata gawai dapat membuat anak-anak lebih mudah 
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mengeksplorasi kemampuan mereka untuk membaca, membuat dan berbagi 

sebuah cerita.  

Disisi lain, informan C juga mengatakan bahwa saat terlalu asyik bermain 

gawai, anak menjadi tidak peduli dan sangat jarang bersosialisasi dengan 

lingkungan disekitarnya. Kemudian informan A dan informan E mengatakan 

bahwa  terlalu sering bermain gawai juga dapat menyebabkan anak terjerumus ke 

konten pornografi melalui youtube sejak usia dini. Selaras dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Zahrah, Mustofha, dan Indraswari (2017) juga menambahkan 

bahwa anak-anak juga mulai mengakses situs-situs pornografi pada usia 6 tahun.  

Peneliti juga menghampiri anak-anak yang berada 2 meter diseberang ibu-

ibu tersebut. Peneliti melihat aktivitas anak-anak tersebut saat bermain gawai dan 

bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Salah seorang anak mengatakan bahwa 

ia sedang menonton video upin ipin di youtube dan 4 lainnya tidak menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Namun, peneliti melihat bahwa 3 anak 

sedang menonton video kartun di youtube dan 2 anak lainnya sedang bermain 

game subway suffer.  

Peneliti juga melakukan survey awal untuk mengetahui kegiatan yang 

dilakukan oleh orangtua ketika anak sedang bermain gawai. Dalam hal ini, pada 

suatu malam peneliti mendatangi rumah rumah salah satu informan yang juga 

memiliki anak prasekolah. Didalam rumah tersebut, peneliti melihat informan D 

(ibu) dan informan P (ayah) yang sedang tiduran diatas kasur lantai sambil 

menonton televisi dan sekitar 1,5 meter dibelakang informan terlihat seorang anak 

berusia 3 tahun sedang duduk diatas kursi sambil menonton video boboiboy 
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melalui gawai. Hal tersebut membuat peneliti bertanya apakah orangtua selalu 

mendampingi saat anak bermain gawai. Kemudian informan D (ibu) mengatakan 

bahwa ketika anaknya bermain gawai, orangtua selalu mendampingi. Selanjutnya 

informan P (ayah) menambahkan bahwa sesekali orangtua juga memantau situs 

atau fitur-fitur apa saja yang dibuka oleh anak saat bermain gawai.  

Pada situasi yang berbeda, Peneliti menghampiri informan H (ibu) dan 

informan S (ayah) yang sedang berjualan makanan, peneliti juga mengamati 

sekitar 5 meter dari tempat jualan informan terlihat anak informan yang berusia 5 

tahun sedang bermain game onet bersama. Kemudian peneliti menanyakan apakah 

orangtua mendampingi saat anak bermain gawai, lalu informan H (ibu) dan 

informan S (ayah) mengatakan bahwa mereka selalu mendampingi saat anak 

bermain gawai karena takut jika tidak didampingi anak akan membukan situs-

situs pornografi.  

Dalam hal ini seluruh informan mengatakan bahwa orangtua selalu 

mendampingi ketika anak sedang bermain gawai, namun pada praktiknya 

orangtua lebih sering membiarkan anak bemain gawai sendiri sedangkan orangtua 

melakukan pekerjaan yang lain. Hal tersebut seperti yang diamati oleh peneliti 

ketika anak sedang bermain gawai, orangtua justru melakukan pekerjaan yang lain 

seperti menonton televisi dan berjualan. Informan D juga mengatakan bahwa 

kegiatan yang dilakukan orangtua saat anak bermain gawai ialah melakukan 

aktivitas sehari-hari seperti mengerjakan pekerjaan rumah atau bahkan kadang-

kadang justru bermain gawainya sendiri disamping anaknya yang sedang bermain 

gawai. Bahkan, informan P mengatakan bahwa orangtua percaya jika anaknya 
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yang masih usia dini tidak mungkin bisa mengakses hal-hal negatif yang ada 

didalam gawai seperti konten pornografi. Sedangkan informan S dan informan H 

mengatakan bahwa justru saat anak bermain gawai adalah kesempatan bagi 

orangtua untuk dapat melakukan pekerjaannya. 

Merujuk pada fenomena diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat 

ini penggunaan gawai di kalangan anak prasekolah sudah sangat mewabah. 

Penggunaan gawai pada anak prasekolah memiliki manfaat maupun resiko bagi 

proses tumbuh kembang anak. Hal tersebut ditentukan oleh peran orangtua dalam 

mendampingi penggunaan gawai pada anak. Meskipun, para orangtua menyatakan 

selalu mendampingi anak ketika sedang bermain gawai, tetapi sebenarnya 

persepsi mendampingi itu masih dalam bentuk meninggal anak prasekolah sendiri 

ketika sedang bermain gawai. Menurut Faisal (2016) dalam mendampingi dan 

mengawasi penggunaan gawai pada anak prasekolah, orangtua harus mampu 

memahami ragam aplikasi yang mendidik dan memandu anak untuk 

memainkannya dengan baik serta tidak meninggalkan anak sendirian saat 

menggunakan gawai.  Sehingga hal tersebut semakin membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang bagaimana peran orangtua dalam mendampingi anak-anak 

prasekolah  menggunakan gawai. Oleh karena itu judul yang dipilih oleh peneliti 

ialah “Peran Orangtua Dalam Mendampingi Penggunaan Gawai pada Anak Usia 

Pra-Sekolah”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran orangtua dalam mendampingi penggunaan gawai pada 

anak usia prasekolah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran orangtua dalam 

mendampingi penggunaan gawai pada anak usia prasekolah.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

yang berarti bagi perkembangan ilmu psikologi terutama pada konsentrasi 

keilmuan psikologi pendidikan, psikologi keluarga dan psikologi 

perkembangan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subyek 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

orangtua mengenai cara mendampingi penggunaan gawai pada anak 

prasekolah agar dapat menjadi bahan evaluasi orangtua sehingga mampu 

meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif 

penggunaan gawai pada anak prasekolah. 

b. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan dapat 

dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya 

pada bidang psikologi pendidikan, psikologi keluarga dan psikologi 

perkembangan yang berkaitan dengan penggunaan gawai pada anak usia 

prasekolah.  

  




