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"Awalnya sayaben ila gadget
biar diam dan tidak rewelr Eft
temyat6, lama-kelamaan anak
saya kecanduan berat beimain
gadget. Balr/rcan,saat bangu4 tidw,
dia langsnng minta gadget. Kalau
tidak dikasilr, ya.nangis sampai
lama d"n berontaki' ungkap
p€r€rnpr&n yang berkarir di sebuah
perusahaan snrasta ini.

Yang membuat dia semakin
menyesaf ketika anaknya ber-
umur3 tahun, dia terkesancuek
dengan lingkungan, termasuk
kepada kedua orang tuanya. Nafo
setelah mencari berbagai referensi
untuk menangani anak ke-
canduan gadget, Widyanti ke-
mudian membelikan mainan
bongkar pasang, roboti! lego,
dan lain-lainnya.

Sejak saat itulah, Rizki mulai
bisa mengqran $berman gadget.
"Memang belum bisa mening-
galkan.secara total, tapi sudah
lumayan berkurang," ujarnya.

Namun, saalEersamalefia 'latutan ibrrmucl-a bern'ama maupunm-engajiterlelihdahutui
orang tuanya'.Riz,$ juga rnasih AmenitaEka.wargaDusun fueng- yelas ibu muai irri.
l9nng rrjlla lermain Sadget. Areng; DesaDadaprejo, Keca- Sementaramenurutphraahli,
ry]nitrI,f"g*ditinggalkerjadan matanfunrejo, KotaB:atu, initidak bahaya anak yang ketanduan
di rynah bersama.pembantu bisa melaiang anaknya yang aeriingadgeiitoJu"sutt;yuk,
rumah tangga (PRT), Rizki kuat berumur5,Staliununtut'betinaii bar(seciradsikmauiunpsikis.
ljf,!":fq 

ga@elSebab,dta gadget.Karenaapabiladilarang Sedangkan pakar eendi'cllkan
:Y:T^,*j 9::, 8!48er-nya diakhawatiranakberontakdan Anak dari tiniversitas Negeri
:1::y15:li,oreh kecrua orang mencari pelampiasan di ruar Malang (u{}or umi Da}ati
1fy.?:',::k*"|,F:"ary s_udah. rumah. "Sulit kalau rnelarang -enyaiakurr;'Aampat buiuk*H:|lllT:f{-,uiarwiavanti. anak-anakit,bermain (gadget), pertamapenggun aaigadgetbag
,.:?Slfflllacayinijusa cukup dibatasi saja. Takutnya inak-anakad"alahkonJentiasinya
dtqg oleh seorang ibu muda kalau dilarang, nanti mereica berubah.
Tl^:fF::TjTlli*ryasekaranC malah sering-pinjam gad,get Menurutdi4anakyangrerbiasa
]n3llh-kewalahan dengan anak kepada oqnS lain. Sebab, saya .hermungadgerdengaigradasi

llE-lakinya yatg baru berumur juga pernah melihat beberapa warna yang begitu kompleks,2tahurkar_ena.ketagihanbermain anakyangseperti itui ujamya. -""iu.iiifi #;;d;;;;gadpet. {arena jika dilarang, . Kepadaanak-anaknya,Amehita atari uosan ;;ii# b"i"
-analcryaakanmarah-marahdan mengaku membatasi waktu pelajaran.KarerraU"trp"fai"r*
berteriak.'{palagi kalau pas bermangadgetdisaatsenggang, i"tily"k;#y;;iiiiii,"t
bertamu,yaaldrimyasayabiarkan selama ro-rimenit. oisairlpin:f saya. "dfeknya, *"tta"rlif";",
lermai2-sg'dse! piar antelgi itu,.dia Tenclq anatnya jugi *a"p"" membaca selama'ro
katanya Nah, setel ahdtben gadget, telah sadar apabtta gaagei teltilu menig rnaka zudah bosanj, terangdiabermaingcnedanbisaanteng sering digunatariafi" c"jat aii-padulawonosnaaariatang
dalamwaktulama. panet ry+IrggamerekasegBra temarinqzzi r1.

Namundemikian,adajugaorang penyudahi-penggunaannya. pengaruh warna ini tidak
1l-yil-9,T"-ilih tegas'ntuk "Biasanya kalau miu bermain langsung instan, tapi dalammembatasianalmyadalamber- gadgetselalus4ya peringatkan jangkapaniang. Semiial, anak_main gadget. Seperti yang di- untuk belajar, mikanl salat 

'a"ui*af,ruft"clsudahdiberikan

GtrIlasa-nlermain-gZgei, mata-negatif. rraenurut dia, satatr situ-akan-ilerpengaruh pada k;
dampaknya nanti akan terlihat dampak yang jelas dari gadget mampuan anakdalam berpikir.
pada usia menjelang dia SMP adalah mengambil sebagian Anak-anakdapatterjebakdalam
ke jenjang selanjutnya. Ketika kehidupan anak-anak untuk piermasalahan isi pikirannya
melihatbukuhitamputih,mereka bercengkeramadengankeluarga sendiri. |uga mereka kurang
akan segera merasa bosan. dan juga untukbelajar. mampu mengalihkan isi pikiran-

Dampaklainyangditimbulkan, Tidak jarang, kecanduan nya, kecuali padagame."Iika
menurut Umi, dalam aspek bermain game online juga terkoneksidenganinternet,dia
sosialnya. Ruang sosial mereka membuatprestasi belajarmereka berhasrat untukkernbalibermain
akan terbatasi dengan adanya berkurang.Sebab,konsenfiasinya gamei'jelasnya.
gadget.Mereka merasa sudah sudah tidak pada pelajaran. Selain itu, anak-anak akan
menemukan keasyikan dalam "Kalau di sekolatr, rieereka ingin kehilangan hasratnya dalam
hidupnya sendiri. segera pulang dan n-ain game memperluas komunikasi so-

Akibatnya, anakakankesulitan online. Demikian juga saat di sialnya, kecualidengankomunitas
beradaptasi ketika sudah bersama rumahi' terangnya. gamer saja. P adahal, semestinya
teman maupun di dalam kehi- Sebetulnya perkembangan anak-anak tidak hnnya diper-
dupan sosial yanglebih luas. teknologiseperu.gamelnidapaf kenalkandengansatuataudua
"Iadi kecerdasan sosial, kecer- dialihkan menjddi media ' ketertarikan aktivitas sosialnya
dasan intelektual, kecerdasan pembelajaranyangsangatpositif. saja tapi harus lebih luas lagi.
emosial anak sulit untuk Unruk,itu, dia saatinisedang'Nah,jtkamerekate$ebakdengan
berkembang," tegasnya. menggarap penelitian media game online secara berkepan-

Diamehyarankankepadapara pembelajarah yang berbasis jangandenganintensitaswaktu
orangtuaagarseriusmengawasi teknologi 

-informasi 
dan yangbanyak.Tentusaj4mereka

anak-anaknya saat bermain komunikasi(TlK)sepertigane. akankehilanganbanyakwaktu
gadget. Jika tidalq maka dam- Agar maraknya game onlineini mengeksplorasi aktivitas sosial
paknya akan berkepanjangan. tidaksepenuhnyamemberikan lainnyai'imbuh dia.

Sementaraitu,pakarpendidikan dampak buruk. Namun, dapat Secara kematangan emo-
UM Prof Dr Bambang Budi diarahkan pada peningkatan sionalnya, menurut dia, anak-
Wiyono MPd menyarankan konsentrasi anak di bangku anakyangterjebakmenggunakan
kepada orang tua agar menga- pendidikan dengan lebih gadget dapat kehilangan kom-
lihkanpenggunaangadgetsebagu menyenangkan. petensi sosialnya. Padahal,
media pendukung dalam pen. Sedangkan psikolog dari kompetensisosialmenjadisangat
didikan yang positif. Idniversitas Brawijaya (UB) pentingbagikematanganinteraksj

Karenajikagadgefhanyauntuk IlhamudinSPsiMAmenyatakan, anak-anak di usia-usia selan-
nge-game, jelas saja dampaknya_ kecanduaomengganaY,angadget jutnya. (vrq/ktslg4
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