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Kemajuan teknologi yang semakin canggih ini telah membawa perubahan besar 

pada kehidupan orang-orang di berbagai bidang. Sama seperti gadget, hampir semua 

orang di dunia sudah memiliki gadget dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk 

anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang tua. Maka dari itu sangatlah penting bagi 

orangtua mendampingi anak ketika menggunakan gadget, karena dikhawatirkan anak 

belum mengerti sepenuhnya bagaimana fungsi gadget tersebut. Perlu diketahui lagi  

bahwa orangtua adalah ibu bapak yang dikenal pertama oleh putra putrinya, dan 

merupakan pendidik utama dan pertama bagi anaknya. Serta orang tua adalah pendidik 

utama dan pertama bagi anaknya karena merekalah yang membesarkan anak. Dengan 

demikian, bentuk pendidikan yang pertama berlangsung di lingkungan keluarga. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendampingan 

penggunaan gadget pada anak serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan 

penghambat orang tua ketika mendampingi anak menggunakan gadget. 

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan terbagi dalam 3 tahap, yaitu: 

redukasi data, penyajian data, dan verifikasi data, dan selanjutnya analisis secara 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan gadget pada 

anak di kalangan orang tua pengrajin dodol memiliki 3 bentuk, yaitu: (a) menemani, (b) 

mengawasi, (c) menasehati. Adapun faktor pendukung yang menyebabkan orang tua 

mendampingi anaknya adalah adanya kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan 

gadget kemudian faktor penghambatnya adalah sebagian besar karena kesibukan orang 

tua. 

 


