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                                                                                Abstrak  

 

Penggunaan gadget pada anak-anak pendidikan dasar dapat berdampak sosial baik yang positif maupun negatif, 

hal ini tergantung pada peran orang dewasa di sekitar anak tersebut dalam memberikan pengarahan atau 

bimbingan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai dampak penggunaan gadget terhadap anak-

anak pendidikan dasar. Kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana 

dampak positif penggunaan gadget di kalangan anak-anak pendidikan dasar? 2) Bagaimana dampak negatif 

penggunaan gadget di kalangan anak-anak pendidikan dasar?. Artikel ini memadukan konsep tentang perubahan 

masyarakat menurut Alvin Toffler (1980) dan Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu 

model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor‐ faktor yang mempengaruhi diterimanya 

penggunaan teknologi komputer menurut Fred Davis (1989). 

 

Kata kunci : gadget, dampak sosial 

 

 

1. Pendahuluan  

Seiring dengan perkembangan zaman, 

abad 21 ini menurut Toffler (1980) merupakan 

era masyarakat informasi, dimana memiliki ciri 

sebagai berikut: 1) penggunaan teknologi 

komunikasi dalam peradaban manusia; 2) 

penggunaan komputer & mikro elektronik 

sebagai teknologi inti; 3) pelipatgandaan 

kekuatan pikir manusia; 4) energi alternatif, 

energi baru, rekayasa genetik, bioteknologi. 

Maka dari itu penggunaan gadget semakin 

menjamur bahkan sudah menjadi gaya hidup 

masyarakat modern. 

Gadget digunakan untuk keperluan yang 

beragam tergantung kebutuhan penggunanya 

baik orang dewasa maupun anak-anak. Ketika 

penggunanya anak-anak gadget digunakan 

bukan hanya untuk mendukung kebutuhan 

belajarnya melainkan hal-hal lain yang diluar 

kebutuhan dan belum pada usianya sehingga 

dikhawatirkan akan mempengaruhi 

perkembangan anak tersebut. Atas dasar itulah 

penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 

Dampak Sosial Penggunaan Gadget di 

Kalangan Anak-anak Pendidikan dasar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

diuraikan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana dampak positif penggunaan 

gadget di kalangan anak-anak pendidikan 

dasar? 

b. Bagaimana dampak negatif penggunaan 

gadget di kalangan anak-anak pendidikan 

dasar?  

 

2. Kajian Teori 

2.1 Teori Perubahan masyarakat 

 Menurut Toffler (1980) terdapat 3 

gelombang peradaban manusia yaitu: 

a. Masyarakat Pertanian (800 SM – 1500 M) 

b. Masyarakat Industri (1500 – 1970 M) 

c. Masyarakat informasi (1970 – 2000 M 

Dalam gelombang masyarakat informasi 

dengan digunakannya satelit komunikasi, 

kabel optik dan jaringan internet, 

masyarakat dapat berkomunikasi secara 

daring/online 

 

2.2 Model penerimaan teknologi (TAM) 

 Sejak  tahun  1980an  ketika  

teknologi  informasi  secara  jelas  

mempunyai  pengaruh  pada  kehidupan 

manusia, berbagai teori telah 

dikembangkan dalam berbagai penelitian 

tentang  penerimaan       teknologi.     

Model  TAM  sebenarnya  diadopsi  dari  

model  TRA  yaitu  teori  tindakan  yang  

beralasan dengan  satu  premis  bahwa  

reaksi  dan  persepsi  seseorang  terhadap  

sesuatu  hal,  akan menentukan  sikap  dan  

perilaku  orang  tersebut. TRA  

menjelaskan tingkah laku manusia secara 

nyata sebagai hasil pengaruh dua kategori 

kepercayaan yang  signifikan    yaitu  

tingkah  laku  (behavioral)  dan  normatif  

(normative) (Tery,  1993:  207).  



 Reaksi  dan  persepsi  pengguna  

Teknologi Informasi  akan   mempengaruhi   

sikapnya   dalam   penerimaan   terhadap   

teknologi  tersebut.   Salah   satu   faktor   

yang   dapat   mempengaruhinya   adalah   

persepsi   pengguna  terhadap   

kemanfaatan   dan   kemudahan   

penggunaan   teknologi informasi   sebagai   

suatu   tindakan   yang beralasan  dalam  

konteks  pengguna  teknologi.  Sehingga  

alasan  seseorang  dalam  melihat manfaat  

dan  kemudahan  penggunaan  teknologi 

informasi  menjadikan  tindakan/perilaku  

manusia  tersebut sebagai tolok ukur dalam 

penerimaan sebuah teknologi. Kepercayaan  

ini menentukan suatu sikap pemakai ke 

arah penggunaan suatu system kemudian 

menentukan niat tingkah laku dan 

mengarah pada penggunaan sistem secara 

nyata. TAM  didasar b kan  pada  berbagai  

pengetahuan  sistem informasi  yang  telah  

ada  dan  sesuai  dengan  model  

penerimaan  komputer.  Pada  model 

tersebut telah diperkenalkan adanya 

variabel eksternal (external variables). 

Adanya dugaan (notion)   dikaitkan   antara   

Persepsi   Kegunaan      (Perceived   

Usefulness)    dan   Persepsi Kemudahan 

Penggunaan (Perceived Ease of Use). 

 

2.3 Gadget 

 Gadget menurut Osland (2013) adalah 

alat elektronik kecil dengan berbagai 

macam fungsi khusus. Sedangkan menurut 

Rayner (1956) gadget merupakan benda 

dengan karakteristik unik, memiliki sebuah 

unit dengan kinerja yang tinggi dan 

berhubungan dengan ukuran serta biaya. 

Salah satu hal yang membedakan gadget 

dengan perangkat elektronik lainnya yaitu 

adanya unsur kebaruan dengan menyajikan 

teknologi terbaru untuk mempermudah 

manusia. 

 

2.5 Lingkungan Sosial 

 Lingkungan sosial adalah suatu tempat 

yang di dalamnya semua masyarakat dapat 

berinteraksi dengan orang sekitar dan 

menciptakan suatu kesenjangan hidup 

antara beragam kebudayaan demi 

mewujudkan lingkungan yang damai. 

Lingkungan sosial di dalamnya meliputi 

masyarakat yang heterogen dan di 

dalamnya terdapat anak-anak.  

Masyarakat adalah sekumpulan orang 

yang mendiami suatu wilayah dan saling 

berinteraksi satu dengan yang lain di 

lingkungannya. Anak-anak adalah balita 

yang umurnya di bawah 12 tahun. Anak-

anak masih memiliki daya ingat yang 

tinggi, dan mereka mudah cepat menangkap 

semua informasi yang didapatkan dan 

diberikan kepadanya. 

 

3. Pembahasan 

3.1 Perkembangan Handphone Dari Masa ke 

Masa 

Teknologi handphone pertama kali 

diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. 

Komunitas bisnis telefon bergerak 

mengingatnya sebagau hari lahirnya 

handphone. Saat itu untuk pertama kalinya 

pembicaraan jarak jauh dengan perangkat 

telefon bergerak portable dilakukan. Yang 

pertama kali mencobanya adalah Martin 

Cooper, General Manajer Divisi Sistem 

Komunikasi Motorola. Ide datang dari 

Cooper yang bermimpi untuk membuat alat 

komunikasi yang fleksibel. Ia 

menginginkan untuk dapat keluar dari 

keterbatasan telefon tetap (fixed phone). 

Handphone Mr. Cooper ini memiliki berat 

hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33cm. 

Sebagai teknologi baru, handphone tersebut 

tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu 

waktu sampai 10 tahun sampai tersedia 

layanan komersial telefon bergerak. 

Tepatnya pada tahun 1983, ketika 

Motorola memperkenalkan DynaTAC 

8000X. Inilah handphone pertama yang 

mendapat izin dari Federal 

Communications Commission (FCC) bisa 

dipergunakan  untuk tujuan komersial. FCC 

adalah badan pemerintah di AS yang 

mengatur semua regulasi menyangkut 

penyiaran (broadcasting) dan pengiriman 

sinyal radio atau televisi lewat gelombang 

udara. Handphone ini tersedia di pasaran 

pada bulan April 1983. Beratnya sekitar 16 

ons atau 1/5 kg. Dijual dengan harga 3.500 

dolar AS atau sekitar Rp. 30 juta.  

 

3.2 Dampak positif penggunaan gadget di 

kalangan anak-anak pendidikan dasar 

Dewasa ini perkembangan gadget 

sangat cepat yang diiringi dengan 

penggunaannya oleh berbagai kalangan 

masyarakat termasuk anak-anak di 

pendidikan dasar. Hal tersebut dapat 

menimbulkan dampak positif bagi para 

pelajar tersebut, antara lain: 

a. Tanggap teknologi  

Abad 21 ditandai dengan 

perkembangan teknologi yang pesat, 

anak-anak yang hidup di era ini 

tentunya tidak terlepas dari 

penggunaan teknologi tersebut yang 

sudah menjadi pondasi kehidupannya. 



Maka seyogyanya anak-anak dapat 

tanggap menggunakan teknologi secara 

bijak sesuai kebutuhan seusianya 

b. Bermain sambil belajar 

Gadget merupakan salah satu media 

belajar yang berbasis multimedia, 

dimana didalamnya terdapat permainan 

yang membuat anak merasa senang. 

Banyak tersedia aplikasi permainan 

yang dapat merangsang anak untuk 

belajar, sehingga anak-anak dapat 

bermain sambil belajar 

c. Mencari Informasi / Pengetahuan 

Anak-anak dapat mencari informasi 

tentang pengetahuan secara luas, tidak 

terbatas ruang dan waktu, sehingga 

wawasan anak-anak bertambah. 

Informasi pengetahuan dengan mudah 

dan cepat didapatkan oleh anak-anak. 

d. Berkolaborasi 

Anak-anak dapat berkomunikasi dan 

berkolaborasi dengan menggunakan 

media sosial untuk saling berbagi 

informasi dan bertukar informasi 

bahkan dapat membuat proyek 

sederhana bersama-sama dengan anak-

anak lainnya di dunia. 

 

3.3 Dampak negatif penggunaan gadget di 

kalangan anak-anak pendidikan dasar. 

Selain menimbulkan dampak positif, 

pengunaan gadget pun dapat menimbulkan 

dampak. negatif. Dampak negatif mengarah 

pada kemunduran yang ditandai dengan 

adanya tindak kriminalitas, konflik sosial, 

deviasi sosial, serta berbagai masalah sosial 

lainnya. Adapun dampak negatif dari 

penggunaan gadgte di kalangaan anak-anak 

pendidikan dasar, yaitu: 

a. Perubahan Tingkah Laku 

Anak-anak yang terlalu sering 

menggunakan gadget dapat mengalami 

perubahan tingkah laku yang mungkin 

menjurus pada perilaku menyimpang. 

Suatu perilaku dianggap manyimpang 

apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai 

dan norma-norma sosial yang berlaku 

dalam masyarakat. Dengan 

menggunakan gadget, anak- anak 

sekolah terkadang mengabaikan norma 

dan nilai seiring dengan kebebasan 

mengakses informasi dari berbagai 

tempat yang berbeda-beda budayanya, 

sehingga anak-anak yang belum 

dewasa kesulitan untuk menyaring hal 

yang sesuai atau tidak  dengan norma 

dan nilai yang berlaku di masyarakat. 

b. Budaya Konsumtif 

Anak-anak berlomba-lomba 

memamerkan gadgetnya yang terbaru, 

sehingga mereka setiap ada gadget 

yang baru itu akan dibeli, hal ini 

membuat anak-anak menjadi 

konsumtif. Mereka mengonsumsi suatu 

barang karena dianggap sebagai simbol 

status. 

c. Individualisme 

Menggunakan gadget dalam durasi 

yang lama dan dilakukan setiap hari 

secara terus menerus, dapat membuat 

anak berkembang ke arah pribadi yang 

antisosial. 

Anak-anak yang biasanya bermain 

diluar bersama teman-temannya, 

sekarang lebih memilih berdiam diri di 

kamar sambil memainkan gadgetnya, 

bahkan seolah-olah tidak peduli 

dengan kejadian di sekitarnya. Hal ini 

terkadang membuat anak-anak lebih 

mementingkan kepentingan pribadi, 

sehingga sering mengesampingkan 

kepentingan bermasyarakat.  

d. Konflik Sosial  

Anak-anak menggunakan sosial media 

melalui gadget ini semakin tidak 

terkendali, mereka belum bisa 

menyaring berita atau bahkan membuat 

pernyataan yang provokatif, kegalauan 

bahkan ancaman-ancaman. Hal ini 

menyebabkan terjadinya konflik dan 

kekerasan sebagai akibat adanya 

perbedaan sikap dan kepentingan 

dalam menyikapi berita atau 

pernyataan. 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi  

4.1. Simpulan 

Dampak sosial merupakan pengaruh atau 

akibat dari suatu kejadian, keadaan dan 

perkembangan teknologi sehingga 

mengakibatkan perubahan baik yang 

bersifat positif maupun yang bersifat 

negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan 

sosial. Adapun dampak positif penggunaan 

gadget di kalangan anak-anak pendidikan 

dasar adalah: tanggap teknologi, bermain 

sambil belajar, mencari 

informasi/pengetahuan, berkolaborasi. 

Sedangkan dampak negatiif penggunaan 

gadget di kalangan anak-anak pendidikan 

dasar adalah: adanya perubahan tingkah 

laku, budaya konsumtif, individualisme dan 

konflik sosial 

 

4.2  Saran 

Agar penggunaan gadget ini dapat 

berdampak positif maka disarankan kepada 

orang tua untuk mendampingi dan 

mengarahkan anak-anaknya dalam 



menggunakan gadget. Kemudian sekolah 

juga perlu menanamkan pendidikan 

karakter agar anak-anak dapat 

menggunakan gadget secara bijak dan 

sesuai dengan kebutuhan dan usianya. 
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