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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Gadget 

2.1.1   Pengertian Gadget 

Gadget atau dalam bahasa Indonesia disebut gawai adalah perangkat 

elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Derry Iswidharmanjaya (2014: 7) 

mengungkapkan bahwa gadget merupakan sebuah perangkat atau instrumen 

elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis untuk membantu pekerjaan 

manusia. Fungsi praktis yang dimaksud adalah gadget dapat dibawa kemanapun, 

penggunaan yang tidak rumit, serta dapat mempermudah pekerjaan manusia 

seperti pengingat, jadwal, kalender dan lain sebagainya. 

Menurut Wulansari (2017: 183), Gadget merupakan alat elektronik yang 

memiliki pembaharuan dari hari ke hari, sehingga membuat hidup manusia lebih 

praktis, setiap hari gadget memiliki pembaharuan, baik software  maupun 

hardware, sehingga dari hari ke hari diciptakan gadget yang memiliki berbagai 

kecanggihan baru guna menarik minat konsumen untuk memperbaharui gadget 

yang dimiliki. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gadget 

merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi praktis sehingga dapat 

membantu kegiatan manusia. Sementara yang dimaksud penggunaan gadget 

suatu perbuatan untuk menggunakan suatu barang yaitu gadget. Gadget memiliki 

jenis yang beragam sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, namun gadget yang 
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memiliki fungsi yang cukup lengkap adalah smartphone. Hal ini dikarenakan 

smartphone dilengkapi dengan fitur penunjang aktivitas manusia, sehingga 

menjadi gadget yang paling sering digunakan.  

2.1.2 Bentuk Pengguna Gadget 

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 dewasa. Penggunaan oleh orang 

dewasa, biasa digunakan oleh alat komunikasi, mencari informasi atau browsing, 

youtube, bermain game, ataupun lainnya. Sedangkan pemakaian pada anak usia 

dini biasanya terbatas dan penggunaanya hanya sebagai media pembelajaran, 

bermain game, dan menonton animasi. Pemakaiannya pun dapat meiliki waktu 

yang beragam dan berbeda durasi serta intensitas pemakaiannya pada orang 

dewasa dan anak-anak.  

Nurhaeda (2017: 7), mengatakan Anak-anak pada dasarnya belum 

waktunya untuk diberikan sebuah telepon seluler pribadi, hal ini dikarenakan 

pada anak-anak dikhawatirkan anak-anak akan berubah menjadi memiliki prilaku 

komsumtif yang berlebihan. Memang anak-anak sekolah dasar dan menengah 

pertama masih sangat dilarang atau memerlukan pengawasan yang kerak dalam 

menggunakan gadget dalam aktivitas sehari-hari mereka.  

Penggunaan gadget sendiri pada orang dewasa biasa memakai 1-4  jam 

dalam sekali penggunaa serta menggunakan hingga berkali-kali  dalam sehari. 

Hal ini berbeda pada anak usia dini, karena memiliki batas waktu tertentu dan 
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dalam durasi pemakainnya serta intensitas pemakaian  gadget yang berbeda 

dengan orang dewasa. Bentuk penggunaan yang dapat menimbulkan dampak 

negatif misalnya kecanduan gadget akan cepat dirasakan karena penggunaan 

yang secara terus-menerus. Pembatasan tersebut perlu dilakukan untuk 

menghindari permasalahan yang timbul dari pemakaian gadget pada anak usia 

dini yaitu berupa kecanduan yang sulit disembuhkan. 

 Tren gadget terus berkembang di Indonesia, kecanggihan teknologi 

gadget sangat berkembang pesat. Jadi penggunaan media teknologi seperti 

gadget perlu adanya pembatasan dan pengawasan oleh orang tua pada saat anak 

menggunakan gadget dimana saja, dan rata-rata bentuk penggunaan gadget pada 

anak usia dini hanya untuk bermain game, dan menonton youtube, berbeda 

dengan orang dewasa yang bentuk penggunaan gadgetnya untuk browsing, 

chatting, sosial media dll. Penggunaan gadget pada anak usia dini kebanyakan 

dilakukan pada saat dirumah, misalnya pulang sekolah, pada saat makan dan saat 

akan tidur. 

2.1.3 Dampak Penggunaan Gadget  

 Gadget memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan manusia, bergantung 

bagaimana manusia menggunakan gadget tersebut. Jika manusia dapat 

memanfaatkan gadget,  maka gadget akan memiliki dampak yang positif bagi 

kehidupan manusia. Namun sebaliknya, jika manusia tidak dapat menggunakan 

gadgetnya dengan bijak dan tidak ada batasan penggunaan, maka gadget akan 

berdampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. 
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2.1.3.1 Dampak positif pengguna gadget 

 Dampak positif gadget untuk anak menurut Derry Iswidharmanjaya 

(2016: 5) 

a. Meningkatkan ketajaman penglihatan.jenis game action dalam gadget   dapat 

merangsang penglihatan anak menjadi lebih tajam, karena dalam permainan 

ini dibutuhkan ketajaman mata yang tinggi dan kemampuan motorik untuk 

mengendalikan permainan 

b. Merangsang anak untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru 

c. Mendukung aspek akademis. Gadget dapat mendukung aspek akademis jika 

seorang anak menggunakan gadget untuk belajar atau mencari informasi yang 

menunjang pelajaran disekolah 

d. Meningkatkan kemampuan berbahasa. Bagi anak usia dini gadget dapat 

digunakan untuk pengembangan bahasa, dengan cara mengajak anak bermain 

game pengenalan kata 

e. Meningkatkan keterampilan matematis. Gadget dapat meningkatkan 

kemampuan matematis ketika anak menggunakan aplikasi khusus, misalnya 

game merancang bangunan. 

Hidhayanti (2013), juga mengatakan bahwa salah satu dampak dari gadget 

yaitu untuk memudahkan seorang anak dalam mengasah kreativitas dan 

kecerdasan anak, anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar karena 

aplikasi semacam ini biasanya dilengkapi dengan aplikasi yang menarik, warna 

yang cerah, serta lagu-lagu yang ceria. Sundus (2017) juga mengatakan bahwa 
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penggunaan gadget pada anak-anak memberikan dampak positif terhadap 

motorik dan kongnitif anak selain itu juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan 

dan melatih jiwa kompetisi untuk anak-anak. Wendi (2015: 7), dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa gadget bukan hanya berdampak negatif tetapi 

juga memberikan dampak positif yaitu selain untuk bermain game gadget juga 

digunakan untuk belajar. 

     Gadget merupakan alat komunikasi yang digunakan utuk memudahkan 

segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, namun terdapat beberapa manfaat 

dan kerugian yang ditimbulkan oleh gadget itu sendiri memang tergantung dari 

pemanfaatan gadget, apakah itu bertujuan untuk hal yang bermanfaat atau hal 

yang tidak berguna. Untuk itu perlu adanya filterisasi dari dampak penggunaan 

gadget. Namun untuk anak-anak yang menggunakan gadget banyak ditemukan 

dampak negatifnya dari pada positifnya, dan hal itu tergantung bagaimana orang 

tua mendidik dan mengawasi anak pada saat menggunakan gadget.  

2.1.3.2 Dampak negatif penggunaan gadget 

Dampak negatif gadget menurut Bill Gates dan Melinda (dalam Wulansari 

2017: 25), adalah sebagai berikut: 

a. Anak bisa terkena pengaruh buruk dari internet, rentan menjadi korban dari 

predator yang berkeliaran di internet, serta berpotensi menjadi korban bullying 

di dunia digital 

b. Mempengaruhi perkembangan otak anak kearah yang negatif 
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c. Membuat anak menjadi malas bergerak, sehingga sistem motoriknya lamban 

untuk berkembang 

d. Mempengaruhi perkembangan kesehatan mental dan sosialnya. Anak yang 

kecanduan internet dan gadget tidak bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga 

dia tidak memiliki teman bermain 

e. Membuat anak ketergantungan terhadap gadget, sehingga dia tidak bisa 

bersikap mandiri dalam menyelesaikan masalah 

f. Anak menjadi lamban dalam berfikir 

g. Penggunaan gadget  terlalu lama dapat merusak beberapa kemampuan anak, 

seperti penurunan kemampuan berinteraksi secara langsung jika si anak telah 

mengalami kecanduan pada gadget. 

Dampak negatif gadget menurut (Shabrina: 2017), adalah mengurangi 

interaksi dengan orang lain, berpotensi menjauhkan hal-hal yang dekat, malas 

melakukan aktifitas lainnya, menumbuhkan sikap egosentris, penyebab waktu 

tidur berkurang, memicu berkembangnya konsumerisme (keinginan untuk 

memiliki gadget terbaru untuk mengikuti tren terkini), menurunnya konsentrasi, 

memicu penyakit mental, terganggunya perkembangan anak, serta kurangnya 

sosialisme dengan sekitar. Nur Asiah Dkk (2018: 15), juga mengatakan bahwa 

bermain gadget dikalangan anak-anak dapat berdampak negatif terhadap 

perkembangan anak seperti anak menjadi malas bergerak dan beraktifitas, 

mereka lebih memilih diam di depan gadgetnya dengan permainan yang ada pada 

gadget dibanding bermain dan berinteraksi dilingkungan sekitar. 
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  Orang tua memiliki peran besar dalam membimbing dan mencegah agar 

teknologi gadget tidak berdampak negatif bagi anak. yaitu dilihat dari tahapan 

perkembangan dan usia anak. pengenalan dan penggunaan gadget bisa dibagi ke 

beberapa tahap usia. Untuk anak usia dibawah 5 tahun, pemberian gadget 

sebaiknya hanya seputar pengenalan warna, bentuk, dan suara. Artinya, jangan 

terlalu banyak memberikan kesempatan bermain gadget pada anak dibawah 5 

tahun. Terlebih diusia ini, yang utama bukan gadgetnya, tetapi fungsi orang tua. 

Pasalnya gadget hanya salah satu saran untuk mengedukasi anak.  

2.1.4 Aplikasi Penggunaan Gadget 

Penggunaan gadget pada anak usia dini biasanya dipakai untuk bermain 

game dari total keseluruhan pemakai. Sedangkan yang cukup banyak juga 

dikalangan anak usia dini adalah pemakaian gadget untuk menonton animasi atau 

serial kartun anak-anak. sedangkan sedikit sekali yang menggunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang tua mereka atau untuk melihat video pembelajaran.  

Nurhaeda (2017 :5), mengatakan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada 

gadget tersebut bukan hanya aplikasi tentang pembelajaran mengenai huruf atau 

gambar, tetapi terdapat aplikasi hiburan, seperti sosial media, game online, video, 

gambar, bahkan video game. Pada kenyataanya, anak-anak akan lebih sering 

menggunakan gadget nya untuk bermain game dari pada untuk belajar ataupun 

bermain diluar rumah dengan teman-teman seusianya. “Aplikasi atau perangkat 

lunak adalah salah satu program siap pakai yang dibuat untuk melakukan sebuah 

tugas atau instruksi-instruksi tertentu yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu”. 
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Aplikasi yang ada di gadget seperti youtube seharusnya digunakan 

dengan sebaik mungkin agar anak dapat memaksimalkan teknologi yang sudah 

ada untuk digunakan sebagai sarana belajar yang cukup baik dan tergolong dalam 

media pembelajaran yang mengasyikkan, dengan adanya metode pembelajaran 

dengan menggunakan gadget anak cenderung tidak merasa bosan dan di 

harapkan bisa melatih kreatifitasnya. Anak-anak lebih bersemangat untuk belajar 

karena aplikasi semacam ini dilengkapi animasi yang menarik, warna yang cerah, 

dan lagu-lagu yang ceria. Di sisi lain penggunaan gadget yang terus menerus 

hingga kecanduan gadget memberikan pengaruh buruk untuk perkembangan 

psikologis anak usia dini.  

Hasil penelitian dari Novitasari dan Khotimah (2016), serta hasil 

penelitian dari Listyawardhani (2015), juga menyatakan lamanya durasi 

penggunaan gadget dapat menghambat perkembangan sosial anak terutama pada 

interaksi sosial. 

2.1.5 Ciri-ciri Anak Kecanduan Gadget 

Wulansari (2017: 18) penggunaan gadget yang berlebihan dapat 

menyebabkan anak kecanduan terhadap gadget. Berikut ini adalah ciri-ciri 

kecanduan gadget: 

a. Anak menggunakan gadget secara terus menerus dan disertai kurangnnya 

minat untuk bersosialisasi dengan orang lain 

b. Anak menghabiskan waktu lebih dari dua jam untuk menggunakan gadget 

c. Anak sering melakukan protes ketika dibatasi saat menggunakan gadget 
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d. Tidak dapat melewatkan waktu sehari pun tanpa gadget 

e. Anak selalu minta diberi gadget dan anak akan mengamuk jika tidak 

diberikan gadget 

f. Anak tidak mau beraktifitas di luar rumah. Misalnya, bersikeras minta pulang 

cepat agar bisa bermain game dirumah 

g. Anak menolak melakukan rutinitas sehari-hari dan lebih memilih bermain 

gadget, seperti tidak mau disuruh orang tua untuk tidur atau mandi.  

Hasil penelitian dari Novitasari dan Khotimah (2016), serta hasil 

penelitian dari Listyawardhani (2015), juga menyatakan lamanya durasi 

penggunaan gadget dapat menghambat perkembangan sosial anak terutama pada 

interaksi sosial. 

2.1.6 Indikator Penggunaan Gadget 

Yeni Astuti (2021: 29), menjelaskan indikator penggunaan gadget antara 

lain: 

a. Memiliki kesepakatan bersama yang dipahami dan dijalani anak, memonitor 

pelaksanaannya, konsisten menerapkan kosekuensi atas pelanggaran dan 

memberikan apresiasi atas keberhasilan anak dalam menjalankan kesepakatan 

b. Memanfaatkan program/aplikasi yang mendidik terkait dengan kesiapan 

sekolah 

c. Menghindari tayangan/program yang menunjukkan tokohnya menyelesaikan 

masalah dengan kekerasan 
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d. Memanfaatkan program/aplikasi yang mengajarkan perilaku berteman serta 

menghargai perbedaan dan keanekaragaman yang ada 

e. Menghindari tayangan program media yang menunjukkan kekerasan dan 

seksualitas  

f. Membimbing anak mengenal mana yang fakta dan fantasi. 

2.1.7 Dampak Gadget pada Anak  

 Dalillah (2019: 10), mengatakan “ketergantungan pada media gadget baik 

secara informasi maupun telekomunikasi memiliki kualitas atraktif. Dimana 

ketika seorang anak sudah merasa nyaman dengan gadget yang ia gunakan, maka 

ia seolah-olah menemukan dunianya sendiri dan akan merasa sulit untuk terlepas 

dari kenyamanan itu. Hal ini berakibat pada hubungan anak dengan orang lain 

secara fase to fase akan menurun, menurut psikiater AS, Jerald Block, kondisi itu 

harus dilihat sebagai gangguan klinis melihat makin meningkatnya jumlah orang 

yang kecanduan game dan internet dari pada berbincang dengan keluarga atau 

sahabatnya. Dan cenderung untuk kurangnya interaksi terhadap lingkungan luar 

dan sekitar”. 

 Dampak negatif dari penggunaan gadget yaitu akan lebih menimbulkan 

efek yang tidak baik untuk tumbuh kembang anak-anak tersebut. Anak-anak 

tersebut lebih banyak menirukan adegan-adegan dari animasi yang mereka 

tonton, menjadi kurang berinteraksi dengan orang lain. serta menjadi kecanduan 

dalam bermain game  dan tidak ingin mengerjakan hal-hal lainnya. Hal-hal 

tersebut tentu perlu di tanggulangi oleh orang tua dengan memberikan 
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pengawasan dan pengarahan agar anak-anak mereka tidak menjadi kacanduan 

gadget serta enggan untuk berinteraksi sosia. Pada usia dini anak mengalami 

masa keemasan yang merupakan masa dimana anak mulai peka untuk menerima 

berbagai rangsangan. “masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi 

fidik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh kongnitif, 

motorik, bahasam sosial emosional, agama dan moral”. 

 Dampak gadget pada anak paling dirasakan adalah penurunan dalam 

kemampuan bersosialisasi dengan orang-orang disekitar. Ketika anak terlalu 

asyik bermain degan gadget, anak dapat mengabaikan dan tidak peduli dengan 

lingkungan sekitar. Sehingga tidak memahami etika bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Dengan mengakses situs jejaring di dunia maya secara 

berlebihan juga dapat membuat anak berpikir bahwa mencari teman bisa 

dilakukan melalui internet, dan melupakan teman-teman yang ada di lingkungan 

sekitar. 

2.2 Interaksi Sosial  

2.2.1 Pengertian Interaksi Sosial 

Novan Ardi Wiyani (2014: 123-127), mengatakan secara bahasa, sosial 

berarti sesuatu yang berkenaan dengan orang lain atau masyarakat. Sosial juga 

bisa berarti suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menolong, 

menderma, dan sebagainya. Area utama dari perkembangan sosial adalah 

pertemanan. Dalam pertemanan anak ingin bisa bermain sebanyak mungkin 

dengan teman-temannya. Pengalaman sosial yang dimiliki anak dapat dilihat dari 
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respon yang dimiliknya dalam pertemanan. Anak juga mulai memahami bahwa 

fungsi pertemanan adalah untuk berbagi, memberi dukungan, dan bergantian. 

Dalam pertemanan anak juga akan mendapatkan pengalaman sosial. Sedari usia 

dini, pengalaman sosial tersebut memainkan peranan yang penting dalam 

menentukan hubungan sosial anak kelak.  

Tindakan interaksi sosial merupakan perwujudan dari hubungan atau 

interaksi sosial. Dapat di ambil kesimpulan interaksi sosial adalah hubungan atau 

komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Plato (dalam Yeni Astuti, 2021: 21), mengatakan secara 

potensial (fitrah) manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial (zoon politicon). 

Adapun Muhibin mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses 

pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat), yakni pribadi dalam 

keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Sedangkan menurut Hurlock 

mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan 

berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. 

Menurut Hurlock (dalam Musyarofah, 2017: 3), perkembangan sosial 

anak dipengaruhi oleh dua hal yaitu. 1). Keluarga, keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai 

aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Perkembangan 

sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses sangat dipengaruhi oleh proses 

perlakuan atau bimbingan orang tua dalam mengenalkan berbagai aspek 
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kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat atau mendorong 

dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2). Lingkungan di luar rumah menurut 

Hurlock mengatakan bahwa pengalaman sosial awal di lingkungan luar keluarga 

melengkapi pengalaman  dilingkungan keluarga. Sekolah merupakan salah satu 

lingkungan diluar keluarga yang mempengaruhi perkembangannya sikap sosial 

anak.  

Menurut pendapat Sunarto dan Agung Hartono (2002: 132), mengatakan 

pendidikan di sekolah merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. 

Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta 

didik yang belajar di lembanga pendidikan (sekolah). Proses pengoperasian ilmu 

yang normatif dalam pendidikan, akan memberikan warna kehidupan sosial anak 

di dalam masyarakat dan kehidupan mereka yang akan datang. Guru akan mulai 

memasukkan pengaruh terhadap sosialisasi anak. Kepada peserta didik, akan 

dikenalkan norma-norma lingkungan dekat, dikenalkan pula norma-norma 

kehidupan bermasyarakat. 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Sosial 

a. Interaksi Anak dengan Lingkungan 

Hadi Machmud (2013: 6), menjelaskan Keterampilan sosial anak 

terutama dipengaruhi oleh proses sosialisasinya dengan orang tua yang mulai 

terjalin sejak awal kelahiran. Melalui proses sosialisasi ini, orang tua menjamin 

bahwa anak mereka memiliki standar perilaku, sikap, keterampilan dan 
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motifmotif yang sedapat mungkin sesuai dengan yang diinginkan atau tepat 

dengan perannya dalam masyarakat. Proses sosialisasi yang berawal sejak bayi 

ini, menjadi lebih disadari dan sistematis seiring dengan bertambahnya 

kemampuan anak dalam keterampilan motorik dan penggunaan bahasa. Pelukan 

yang diberikan oleh orang tua dan pujian yang mereka terima saat memperoleh 

kemampuan baru atau larangan saat melakukan sesuatu merupakan beberapa 

contoh sosialisasi yang secara sistematis mempengaruhi anak. Nilai, 

kepercayaan, keterampilan, sikap dan motif yang disosialisasikan orang tua ini 

kemudian diinternalisasikan oleh anak dan menjadi dasar perilakunya dalam 

kehidupan (Dodgem, dkk, 1999: 5). 

2.2.3 Bentuk Interaksi Sosial 

Menurut Yusuf Syamsu (2006), menjelaskan melalui pergaulan dan 

interaksi sosial, baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya 

maupun teman bermainnya, anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah 

laku itu diantaranya yaitu berupa pembangkangan yang berarti  suatu bentuk 

tingkah laku melawan, agresi yang berarti perilaku menyerang balik secara fisik 

maupun kata-kata, berselisih atau bertengkar yang terjadi ketika anak merasa 

tersinggung atau terganggu, menggoda yang berarti serangan mental terhadap 

orang lain dalam bentuk ejekan atau cemoohan, persaingan yang berarti suatu 

keinginan untuk melebihi orang lain, kerjasama yang berarti sikap yang mau 

bekerjasama dengan kelompok, kemudian tingkah laku berkuasa yang berarti 

perilaku untuk menguasai situasi sosial dan mendominasi, mementingkan diri 
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sendiri yang berarti sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya, dan simpati 

yang berarti sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian 

terhadap orang lain.  

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan manusia 

lainnya, di mulailah suatu interaksi sosial. Komunikasi antar manusia atau antar 

individu dilakukan baik secara lisan maupun secara isyarat, aktivitas itu 

merupakan suatu bentuk interaksi sosial.  

H Bonner dalam bukunya Social Psychology juga merumuskan interaksi 

sosial sebagai suatu hubungan antara dua individu atau lebih dimana kelakuan 

individu yang mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu 

lain, atau sebaliknya Abu Ahmadi (2002: 54).  

2.2.4 Perkembangan Sosial Anak            

  Idad Suhada (2016: 6), Perkembangan sosial merupakan kondisi 

kemampuan seseorang dalam berprilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. 

Perkembangan sosial pada anak dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah 

laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku didalam 

masyarakat tempat tinggal. Perkembangan berlangsung dengan perlahan-lahan 

melalui masa demi masa. Kadang-kadang seseorang mengalami masa kritis pada 

masa kanak-kanak dan masa pubertas.  
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  Menurut Hurlock (1998), mengatakan faktor pertama yang 

mempengaruhi perkembangan sosial anak yaitu: 

2.2.4.1 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 ditunjang 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 berdebda 

dengan jumlah anggota yang sedikit, maka perhatian, waktu dan kasih 

sayang lebih banyak tercurahkan, dimana segala bentuk aktifitas dapat 

ditemani ataupun dibantu. Hal ini 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 
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dan selalu merespon setiap kegiatan anak, maka dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak yang lebih dan terarah 

e. Harapan orang tua terhadap anak, setiap orang tua memiliki harapan 

mempunyai anak yang baik, cerdas dan terarah dalam masa depannya. 

Harapan orang tua adalah mempunyai anak yang memiliki perkembangan 

sesuai dengan pertumbuhannya. Artinya bahwa perkembangan anak pra 

sekolah bertjuan mempunyai arah sesuai perkembangannya. Sedangkan 

Santrock (2008) mengatakan bahwa lingkungan memang membentuk 

perilaku dan perilaku membentuk lingkungan, sedangkan behaviorisme 

dasarnya menyatakan bahwa lingkungan menyebabkan perilaku seseorang.   

Menurut Hurlock (1998), mengatakan faktor ke dua yang mempengaruhi 

perkembangan sosial anak yaitu: 

2.2.4.2 Faktor 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 ditemani keluarga karena anak memilii arahan yang 

jelas 

b. Hubungan dengan orang dewasa 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 
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c. Kemampuan untuk dapat diterima dikelompok, anak-anak yang populer 

dan melihat kemungkinan memperoleh penerimaan kelompok lebih di 

pengaruhi kelompok, kurang dipengaruhi keluarga dibanding 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. Kemanan karena status dalam kelompok, anak-anak yang merasa aman 

dalam kelompok akan lebih bebas dalam mengekspresikan ketidak cocokan 

mereka dengan pendapat anggota lainnya. Sebaiknya, mereka yang merasa 

tidak aman akan menyesuaikan diri sebaik mungkin dan mengikuti 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 orang-orang yang 

berhubungan dengan anak misalnya didalam bus) 

f. Perbedaan keanggotaan dalam kelompok, dalam sebuah kelompok, 

pengaruh terbesar biasanya timbul dari pemimpin kelompok dan pengaruh 

yang terkecil berasal dari anggota yang tidak popuer  
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g. Kepribadian, 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 (afflition motive) yaitu, keinginan untuk diterima, 

semakin rentan mereka terhadap pengaruh anggota lainnya, terutama 

pengaruh dari mereka yang mempunyai status tinggi dalam kelompok. 

2.2.5 Indikator Interaksi Sosial  

Indikator yang dapat menunjukkan anak usia 5-6 tahun dapat berinteraksi 

sosial 

a. Berinteraksi dengan teman sebaya 

b. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar 

c. Berbagi dengan orang lain. 

Anak yang sering melakukan kontak sosial dan komunikasi akan memiliki 

kemampuan interaksi yang baik. Anak yang memiliki kemampuan interaksi 

sosial yang baik akan mampu  bergaul dengan temannya melalui kegiatan 

bermain serta terbiasa untuk bertegur sapa dengan teman dan orang-orang di 

sekitarnya. Anak yang memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik akan 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik pula, anak akan mudah 

membangun komunikasi dengan temannya sehingga anak tersebut memiliki 

banyak teman. Sebaliknya, anak yang memiliki kemampuan interaksi sosial yang 
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rendah cenderung menjadi anak yang pendiam, penyendiri, dan tidak senang 

bergaul dengan temannya atau antisosial, yang akan berdampak pada 

kemampuan berkomunikasi yang rendah. 

Eka Setiawati & Suparno (2010), berpendapat bahwa interaksi sosial 

dengan teman sebaya adalah proses timbal balik antara individu dengan 

kelompok sosialnya yang seumuran atau usianya sama, yang di dalamnya 

mencakup adanya keterbukaan dalam kelompok, kerjasama dalam kelompok dan 

frekuensi hubungan individu dengan kelompok yang mana interaksi dengan 

teman sebaya tersebut dapat mengajarkan kepada anak tentang cara bergaul di 

lingkungan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan 

masyarakat. 

Mukarramah (2021: 101), dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

membiasakan anak didik membagi makanan, berbagi alat pembelajaran, dapat 

melatih anak didik untuk bersikap kooperatif dengan teman, agar mampu 

mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi yang ada (senang, sedih, antusias 

dan sebagainya) dilakukan secara terus menerus dan konsisten agar tujuan untuk 

perilaku sosial anak didik bisa tercapai dengan baik. 

2.2.6 Karakteristik Interaksi Sosial 

Menurut (Gerungan, dalam Putri Hana Pebriana (2017: 7), menjelaskan 

bahwa interaksi sosial itu memiliki karakteristik yang dinamis dan tidak statis. 

Hal ini berarti bahwa karakteristik interaksi sosial dapat ditinjau dari berbagai 

segi sesuai dengan ciri interaksi yang dilakuan manusia. Artinya bahwa 
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karakteristik interaksi akan dapat dilihat secara detail pada model interaksi yang 

dilakukan oleh manusia. Secara umum model karakteristik interaksi sosial dapat 

diartikan sebagai model interaksi sosial yang secara individu, secara kelompok, 

serta kelompok dengan kelompok. Untuk kejelasan karakteristik tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. 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 

b. 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 individu atau siswa di sekolah. Bentuk interaksi 

semacam ini juga menunjukkan bahwa kepentingan seseoang individu 

berhadapan dengan kepentingan kelompok 

c. Interaksi antara kelompok dengan kelompok, jenis interaksi ini saling 

berhadapan dalam bentuk berkomunikasi, namun bisa juga ada kepentingan 

individu didalamnya atau kepentingan individu dalam kelompok tersebut. 

Ini merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan kepentingan 

individu dalam kelompok yang lain.    
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2.5 Penelitian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti saat ini. Pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah penggunaan pada 

pengembangan pengembangan interaksi sosial anak, dengan objek penelitian yang 

bertempat  di RA Al Hidayah Desa Silea Kab Konawe. 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Titik Mukarromah 

(2019) “Dampak 

Penggunaan 

gadget pada 

perkembangan 

sosial anak usia 

dini di Dusun 

Setia Bumi 

Kecamatan 

Seputih Banyak” 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan penulis 

bentuk penggunaan gadget 

pada anak usia dini sangat 

berfariasi rata-rata kurang 

lebih satu jam dalam sehari 

dengan bentuk permainan 

seperti game, menonton 

video kartun, dan menonton 

youtube. Pengaruh 

penggunaan gadget pada 

anak usia dini di dusun setia 

bumi kecamatan seputih 

banyak mempunyai 

pengaruh terhadap 

perkembangan sosial anak 

seperti contohnya anak 

menonton konten yang ada 

unsur kekerasannya, apabila 

disalah gunakan sang anak 

akan mempraktekkan 

kepada teman-temannya. 

Tidak hanya dipengaruhi 

oleh gadget saja melainkan 

ada media lain yang dapat 

berpengaruh terhadap 

perkembangan sosial anak 

Penelitian 

penulis 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 

lapangan, dan 

letak penelitian 

yang dilakukan 

peneliti berada 

di Dusun Setia 

Bumi 

sedangkan 

penelitian yang 

saya dilakukan 

berada di 

sekolah  

Persamaan 

penelitian 

terdapat pada 

jenis penelitian 

kualitatif, 

teknik 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

wawancara, 

observasi, 

dokumentasi 

serta 

membahas 

tentang gadget 

dan interaksi 

sosial pada 

anak 
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yaitu televisi  

 

Nurasiah (2018) 

“Hubungan 

Penggunaan 

Gadget terhadap 

Interaksi Sosial 

Anak Usia 5-6 

Tahun” 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

interaksi sosial anak akan 

mengalami keterlambatan 

karena lebih seringnya anak 

dalam menggunakan gadget 

dibanding bermain dengan 

lingkungan penggunaan 

gadget lebit dari satu jam 

perhari akan memberikan 

dampak negatif terhadap 

perkembangan sosial anak, 

apalagi penggunaan gadget 

tanpa adanya kontrol atau 

pengawasan dari orang tua 

akan membuat anak 

menjadi lebih mudah 

mengakses aplikasi-aplikasi 

yang terdapat didalam 

gadget sehingga anak 

menjadi malas bergerak, 

beraktifitas, dan membuat 

anak menjadi malas dalam 

berinteraksi sosial didalam 

lingkungannya 

Letak 

penelitian 

penulis 

dilakukan di 

Desa Penengah 

Kecamatan 

Karya 

Panggawa 

Kabupaten 

Pesisir Barat  

sedangkan 

penelitian yang 

saya dilakukan 

berada di 

sekolah 

Persamaan 

penelitian yaitu 

membahas 

tentang gadget 

dan interaksi 

sosial anak  

Nur mutmainnatul 

Isra, Risatur 

Rofiah (2021) 

“Dampak 

Penggunaan 

Gadget pada 

Interaksi Sosial 

Anak Usia Dini” 

Dampak penggunaan 

gadget pada anak usia dini 

di Desa Sendangagung 

Kecamatan Pacairan 

Kabupaten Lamongan 

ditemukan adanya dampak 

negatif dan positif seperti 

memudahkan anak dalam 

memahami pelajaran, 

sedangkan dampak negatif 

seperti menganggu 

kesehatan dan membuat 

anak kecanduan gadget. 

Gadget sangat berpengaruh 

terhadap kurangnya 

Letak 

penelitian 

penulis 

dilakukan di 

Desa 

Sendangagung 

Kecamatan 

Pacairan 

Kabupaten 

Lamongan  

sedangkan 

penelitian yang 

saya dilakukan 

berada di 

sekolah 

Persamaan 

peneltian yaitu 

membahas 

tentang 

dampak 

penggunaan 

gadget dan 

interaksi sosial 

anak  
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interaksi sosial anak baik 

intraksi dengan orang tua, 

keluarga lainnya, teman 

sebaya, atau masyarakat 

disekitarnya 

Laely Hidayati 

(2018) “Dampak 

Gadget Terhadap 

Perkembangan 

Anak Usia Dini” 

Hasil penelitian Laely 

Hidayati mengatakan 

pengenalan gadget pada 

anak usia dini juga dapat 

memberikan positif maupun 

negatif terhadap 

perkembangan seorang 

anak salah satunya 

perkembangan interaksi 

sosial anak, hal tersebut 

dipengaruhi oleh faktor 

pengawasan orang tua serta 

durasi yang digunakan anak 

bersama gadgetnya. 

Penggunaan gadget secara 

tepat dan benar oleh anak 

akan dapat menjadi suatu 

stimulasi media yang 

mampu mengoptimalkan 

aspek-aspek perkembangan 

anak, sebaliknya 

penggunaan gadget yang 

berlebihan dan tanpa 

pengawasan juga akan 

berakibat buruk bagi 

perkembangan anak dimasa 

mendatang 

Perbedaan 

penelitian ini 

yaitu mengkaji 

tentang 

Dampak 

Gadget 

Terhadap 

Perkembangan 

Anak Usia 

Dini dengan 

menggunakan 

kajian pustaka 

Persamaan dari 

penelitian ini 

data dan 

sumber data 

menggunakan 

sumber data 

primer dan 

sumber data 

skunder serta 

membahas 

tentang gadget 

dan interaksi 

sosial anak  

Hafidz Yandi 

(2021) “Pengaruh 

Penggunaan 

Gadget Terhadap 

Kemampuan 

Interaksi Sosial 

Anak Usia Dini” 

Salah satu perkembangan 

teknologi yang sangat 

mempengaruhi pola pikir 

manusia adalah gadget. 

Berkaitan dengan pengaruh 

gadget terhadap interaksi 

sosial pada anak usia dini di 

TK ternyata memberikan 

dampak negatif. Seringnya 

anak usia dini berinteraksi 

Perbedaan 

penelitian ini 

yaitu dia 

menggunakan 

jenis penelitian 

kuantitatif  dan 

kajian pustaka 

Persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu 

membahas 

tentang 

penggunaan 

gadget dan 

interaksi sosial 

anak  
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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 peduli 

terhadap lingkungannya, hal 

ini memberikan dampak 

yang tidak baik terhadap 

perkembangan interaksi 

sosial anak 

2.7 Kerangka Berfikir  

 Gadget adalah bagian dari alat kumunikasi yang pada saat ini menjadi bukti 

kemajuan dari berbagai kondisi, untuk itu dari orang dewasa sampai anak-anak sulit 

untuk menghindari tidak menggunakan gadget dan dari alat ini sebagai bagian untuk 

memenuhi kebutuhan komunikasi. Gadget saat ini banyak digunakan dikalangan 

masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa, perkantoran, maupun anak-anak. Gadget 

membawa dampak negative dan positif bagi anak, jika digunakan secara berlebihan 

tanpa ada pengawasan dari orang tua maka akan menyebabkan anak menjadi 

kecanduan, anak akan menjadi malas belajar dan mengabaikan perintah orang tua 

dan membuat perkembangan sosial anak menjadi terganggu dimana pada anak usia 

tersebut seharusnya bermain dengan teman sebaya dan orang-orang sekitar akan 
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tetapi jika penggunaan gadget dengan pengawasan orang tua makan akan berdampak 

positif pada anak dan anak akan memiliki imajinasi yang tinggi, rasa percaya diri 

dan melatih kecerdasan.  

Interaksi sosial adalah hubungan atau komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan tujuan untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lain 

untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun model karakteristik interaksi sosial dapat 

diartikan sebagai model interaksi sosial yang secara individu, secara kelompok, serta 

kelompok dengan kelompok, yaitu bentuk interaksi sosial dengan teman sebaya, 

berbagi dengan orang lain, dan mengetahui perasaan temannya dan merespon secara 

wajar.  

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan kerangka berfikir sebelum  

melakukan penelitian sebagai dasar dalam meneliti penggunaan gadget pada 

pengembangan interaksi sosial anak di RA Al Hidayah Desa Silea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1: Kerangka Berfikir 

Penggunaan Gadget 

Memanfaatkan program/ aplikasi yang 

mendidik terkait dengan kesiapan sekolah 
Menghidari tayangan/program yang 

menunjukkan tokohnya menyelesaikan 

masalah dengan kekerasan 
Memanfaatkan program/aplikasi yang 

mengajarkan perilaku berteman serta 

menghargai perbedaan dan keanekaragaman 

yang ada 

Menghindari tayangan program media yang 

menunjukkan kekerasan dan seksualitas 

Membimbing anak mengenal mana fakta dan 

fantasi 

Interaksi Sosial 

 Bermain dengan 

teman sebaya 

 Mengetahui perasaan 

temannya dan 

merespon secara 

wajar 

 Berbagi dengan orang  

lain  


