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LAMPIRAN 

 Data Primer 

 FDG (Focus Group Discussion) 

Penulis melakukan FGD bersama dengan 5 orang tua yang anaknya 

sudah memiliki gadget pribadi sejak kecil. 

 Ibu Erna 38 tahun (memiliki 2 orang anak, Reno 13 tahun dan Evrel 11 tahun) 

 Ibu Pupun 33 tahun (memiliki 1 orang anak, Nadia 8 tahun) 

 Ibu Eva 33 tahun (memiliki 1 orang anak, Abet 8 tahun) 

 Ibu Ayumi 31 tahun (memiliki 1 orang anak, Ian 5 tahun) 

 Ibu Untari 37 tahun (memiliki 1 orang anak, Kevin 11 tahun) 

Pertanyaan yang diajukan: 

Sejak kapan anak anda memiliki gadget pribadi? Dan mengapa anda 

memberikannya? 

Semua narasumber mengatakan bahwa anak mereka rata meminta gadget 

pribadi saat kelas SD kelas 1-3. Alasan mereka memberikan gadget pribadi 

kepada anak mereka hampir semuanya sama, yaitu karena ingin bermain 

game yang dimainkan oleh teman-temannya. Karena memang anak masih 

ingin bermain dengan teman-temannya. Apa yang dimainkan temannya 

mereka juga akan ikutan. 

Faktor apa yang menyebabkan anak anda ingin memiliki gadget pribadi? 

Hampir semua narasumber mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

anak meminta gadget pribadi adalah teman-teman mereka yang sudah pada 

memiliki gadget pribadi. Namun juga ada yang mengatakan bahwa anaknya 

sudah terlalu sering dipinjami gadget oleh orang terdekatnya misalanya 

saudara. Karena terlalu sering dipinjami dan anak tersebut sudah asyik dengan 

gadget tersebut maka mereka akan terus-menerus meminjam hingga akhirnya 

saudaranya tersebut tidak mau meminjamkannya lagi dan akhirnya anak 

tersebut meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan gadget pribadi. 
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Mengapa anak anda meminta gadget pribadi? 

Karena anak-anak ingin bermain game. Anak-anak masih belum mengetahui 

bahwa gadget sebenarnya berfungsi sebagai alat komunikasi di zaman modern 

ini. Namun karena anak-anak masih belum memiliki pikiran yang terbuka, maka 

mereka menganggap gadget sebagai sebuah alat permainan. 

Batasan usia anak memiliki gadget pribadi? 

Rata-rata narasumber memiliki pendapat batasan usia anak memiliki gadget 

pribadi adalah saat mereka duduk di kelas SMP (12-14 tahun). Pada usia ini 

mereka berpendapat bahwa pikirannya sudah mulai terbuka, bisa bertanggung 

jawab dan lebih bijak dalam menggunakan gadget tersebut.  

Alasan anda memberikan gadget pribadi kepada anak anda? 

Karena hampir setiap hari anak meminta dibelikan gadget, kalaupun tidak 

dibelikan mereka diam-diam menggunakan gadget orangtuanya untuk 

bermain. Hal ini membuat orang tua menjadi sebal dan daripada orang tua 

kelelahan menghadapi anak yang seperti ini mau tidak mau mereka menurut 

permintaan anak mereka. 

 

 

 

 

 

 

Foto Setelah FGD 

Sumber: Data Pribadi 
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 Data Sekunder 

 Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada soerang psikolog yang 

bernama Ibu Eva Kristianti. Beliau bekerja di Gereja Isa Almasih Pringgading, 

pada bidang Psikologi Terapan. Wawancara dilakukan dengan beliau dengan 

tujuan mengetahui informasi lebih lanjut serta pendapat beliau mengenai anak 

yang memupunyai gadget pribadi sebelum batasan usia. Selain wawancara 

kepada psikolog, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa orang 

tua yang anaknya sudah memiliki gadget sejak kecil. 

o Hasil Wawancara Psikolog 

Menurut anda apakah seorang anak kecil zaman sekarang 

apabila sudah memiliki gadget pribadi merupakan hal yang 

wajar? 

Anak dapat memiliki gadget pribadi tergantung dari usia mereka. 

Kalau mereka sudah masuk ke usia remaja atau sudah mulai 

kelas SMP itu merupakan hal yang wajar. Melihat teman-teman 

mereka sudah pada memiliki gadget, ada kemungkinan bahwa 

anak tersebut akan minder. Bila orang tuanya memiliki dana yang 

cukup atau lebih untuk membelikan anak mereka gadget, pasti 

mereka akan memberikan anak mereka gadget pribadi.  

Menurut anda apabila anak yang belum usia remaja sudah 

meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan gadget pribadi 

merupakan hal yang wajar? 

Kalau anak yang meminta gadget zaman sekarang itu merupakan 

hal yang wajar. Anak SD dan TK pun mereka sudah mulai 

meminta kepada orang tuanya gadget pribadi. Bahkan anak batita 

saja sekarang sudah dibawakan gadget oleh orang tuanya. 

Zaman sekarang yang menjadi pengasuh anak adalah gadget, 

karena orang tua di era modern ini kebanyakan suami istri sibuk 

bekerja. Sepulang kerja karena lelah mereka juga ingin rasanya 

istirahat dan tidak dapat menyempatkan waktu efektif untuk anak 
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mereka. Maka dari itu mereka memberikan anak mereka gadget, 

yang sekarang dapat dikatakan sebagai pengasuh anak tersebut 

selain orang tuanya. 

Faktor apa yang menyebabkan anak meminta gadget 

pribadi? 

Faktor yang menyebabkan adalah lingkungan sosial anak di 

sekolah. Anak-anak sekarang banyak yang sudah mempunyai 

gadget dan atau anak-anak sekarang sudah pintar dalam 

menggunakan gadget. Mereka sudah handal dalam 

menggunakan sosial media seperti whatsapp, instagram, 

youtube, dll. Nah melihat temannya sudah dapat menggunakan 

gadget, maka anak akan merasa tidak mau kalah sehingga 

mereka meminta kepada orang tuanya gadget pribadi.  

Apa dampak dari anak yang sudah memiliki gadget sebelum 

batasan usia? 

Asal anak tersebut dapat menggunakannya dengan bijak dan 

dibimbing oleh orang tua itu tidak masalah. Namun bila anak 

tersebut tidak diberikan pengawasan dan bimbingan oleh orang 

tua, maka dampaknya adalah anak tersebut akan kecanduan. 

Kecanduan gadget merupakan hal yang berat untuk 

mengatasinya. Bila orang tuanya melarangnnya pasti anak 

tersebut akan pintar-pintarnya meminjam gadget miliki orang lain. 

Maka dari itu sebelum kecanduan orang tua harus mencegahnya. 

Menurut anda pada umur berapa anak sudah dapat memiliki 

gadget pribadi? 

Anak dapat memiliki gadget pribadi pada usia 12 tahun atau mulai 

duduk di kelas SMP. Karena pada usia ini mereka sudah mulai 

sadar untuk mencari jati diri, selain itu mereka juga ingin 

menunjukan eksistensinya. Selama proses tersebut konsep diri 

akan mulai terbentuk, apabila dilarang untuk memiliki gadget 

pribadi maka aktualisasi dirinya akan terhambat. Mereka melihat 

teman-temannya sudah dapat membuka sosial media dengan 
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sendirinya, dan mereka tidak bisa. Hal ini akan membuat 

aktualisasi dirinya terhambat  dan konsep dirinya akan menjadi 

minder atau lebih buruk.  

Menurut anda bila anak sejak batita sudah dikenalkan 

gadget, apakah hal tersebut akan membuat anak 

beranggapan bahwa gadget adalah suatu kesenangan bagi 

mereka? 

Tidak tentu, karena ketertarikan anak terhadap gadget itu 

berbeda-beda, ada yang sangat antusias dan ada yang biasa saja 

bahkan lebih tertarik untuk bermain toy. Tapi sekarang anak lebih 

antusias untuk tertarik kepada gadget, karena warna-warannya 

yang menarik dan gadget lebih menyediakan banyak ragam 

permainan yang tidak membosankan bagi anak tersebut. Namun 

bila memang sejak dini sudah dibiasakan oleh orang tuanya 

dengan gadget, maka anaknya akan terbaisa dengan gadget dan 

dampaknya adalah pada perkemabangan anak tersebut. Anak 

akan terlambat bicara, dimana pada usia yang sewajarnya anak 

sudah dapat berbicara, tapi anak akan sulit untuk berbicara 

bahkan berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu kualitas 

bahasa anak tersebut akan menjadi kurang, karena kurang diajak 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi.  

Menurut anda apa dampak positif dan negatif dari 

penggunaan gadget sejak dini? 
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Positifnya secara umum adalah anak akan mendapatkan ilmu 

pengetahuan, ilmu sosial, dll, tetapi harus disertai dampingan dan 

bimbingan dari orang tua. Dalam mendampingi anak dalam 

menggunakan gadget, orang tua juga bisa mengarahkan anak 

untuk membuka aplikasi-aplikasi tertentu yang edukatif. 

Conothnya bila anak suka menari, maka orang tua bisa 

mengarahkan anak untuk membuka. Contohnya bila anak suka 

menari, maka orang tua bisa mengarahkan anak untuk membuka 

youtube menonton konten yang mempelajari tentang tari-tarian. 

Dampak negatifnya ada banyak, tapi yang paling sering adalah  

anak akan jarang berinteraksi dengan orang lain. Anak akan asik 

sendiri dengan gadgetnya. Masih banyak dampak negatif lainnya 

dari gadget kepada anak, namun hal tersebut dapat diatasi 

apabila sejak awal anak sudah diberikan pengawasan, 

pendampingan dan komunikasi dari orang tua saat menggunakan 

gadget.  

 

 

 

 

 

 

Foto Setelah Wawancara Psikolog 

Sumber: Data Pribadi 
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o Hasil Wawancara Orang Tua 

1. Bapak Jhonny (Orang tua Kevin 11 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 

Kevin mempunyai gadget pribadi sejak kelas 4 SD. Sebenarnya 

orang tua tidak ingin memberikan gadget pribadi, tetapi anak 

yang meminta dan memohon-mohon untuk dibelikan gadget 

pribadi, kerena teman-temannya sudah pada punya gadget 

pribadi. Ditambah dengan kesibukan orang tua yang keduanya 

sama-sama bekerja dan orang tua memiliki uang yang cukup 

untuk dapat membelikan gadget tersebut. Sehingga orang tua 

tidak tega melihat anaknya merengek-rengek meminta gadget 

pribadi dan orang tua juga ingin menyenangkan anak mereka. 

Kalaupun tidak dibelikan gadget, anak tersebut dapat meminjam 

kepada orang lain seperti om, tante, bahkan teman-temannya.  

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

Anak menjadi lebih malas, lupa makan, lupa belajar, karena 

mereka lebih senang memainkan gadget mereka. Sebenarnya 

gadget itu diciptakan untuk hal yang baik, seperti untuk 

berkomunikasi. Tapi apabila anak sudah diberikan gadget, 

karena mereka masih polos dan tidak tau apa-apa. Maka ada 

kemungkinan mereka tidak bisa menggunakan gadget tersebut 

untuk hal yang baik.  

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Dengan diberikan pengawasan yang tegas serta dididik dengan 

keras dan disiplin untuk membentuk mental dan emosi anak 

yang baik. Memberikan peraturan untuk membatasi anak dalam 

menggunakan gadget dan disesuaikan dengan jadwal orang tua 

yang agak kosong, sehingga orang tua dapat mengawasi 

sekaligus dapat berkomunikasi dengan anak. Kedua orang tua 
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juga harus sepakat berkomitmen dalam mengawasi anak 

mereka.  

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 

SMP mulai usia 12 tahun, karena mereka lebih mengerti mana 

hal yang baik dan mana hal yang buruk. Pada tahap ini anak 

juga sudah mulai tau rasa malu dan mereka sudah mulai 

mencari jati diri yang baik. Pada usia ini anak juga sudah bisa 

diajak untuk kerjasama dengan orang tua. 

2. Bapak Singgih (Orang tua Christo 15 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 

Sejak kelas SD, karena lingkungan sekolahnya, teman-

temannya sudah pada punya sehingga Christo meminta untuk 

dibelikan gadget pribadi juga.  

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

Anak menjadi apatis, tidak peduli dengan lingkungannnya 

bahkan dengan orang tuanya. Lebih suka berdiam diri di kamar, 

kalau diajak bicara berani membentak-bentak dan melawan, 

karena tidak ingin diganggu saat mengugnakan gadget.  

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Diawasi oleh orang tuanya, tetapi anak kami sudah kecanduan 

gadget, sehingga dia jarang berkomunikasi dan berbicara 

dengan orang tua. Orang tua masuk ke kamarnya tidak diijinkan 

apabila Christo sedang bermain gadget. 

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 

Saat anak sudah duduk di kelas SMP, karena mereka sudah 

bisa bertanggung jawab. 
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3. Ibu Kristi (Orang tua Jericho 8 tahun dan Yuka 6 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 

Sebelum masuk SD anak-anak sudah handal dalam 

menggunakan gadget, dengan meminjam punya orang tuanya, 

saudaranya, dan temannya. Mulai masuk kelas SD Jericho 

sudah meminta untuk dibelikan gadget pribadi. Sejak Jericho 

punya gadget pribadi, Yuka adiknya menjadi sering meminjam 

gadget miliki kakaknya dan itu membuat mereka sering 

bertengkar. Karena orang tua memiliki ekonomi yang cukup 

untuk membelikan anaknya gadget pribadi dan orang tua tidak 

ingin melihat anaknya terus-terusan bertengkar maka Yuka 

belum masuk SD sudah dibelikan gadget pribadi.  

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

 Anak menjadi kecanduan dan sulit untuk diatur oleh orang tua. 

Setiap saat mereka bermain gadget, kecuali saat sekolah, tetapi 

saat pulang sekolah yang mereka cari pertama kali adalah 

gadget untuk mereka bermain. 

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Membatasi anak tersebut dalam menggunakan gadget, agar 

kesehariannya tidak harus berdasarkan gadget. 

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 

Umur 13 tahun saat mereka sudah masuk kelas SMP, karena 

mereka sudah tidak kekanak-kanakan lagi. Mereka bisa 

memilah akan hal yang baik dan yang tidak. 

4. Ibu Vivi (Orang tua Nino 7 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 
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Baru-baru ini karena melihat temannya sudah memiliki gadget 

dan anak saya juga sering meminjam gadget temannya 

tersebut. Saya tidak tega melihat anak saya seterusnya 

meminjam gadget terus-terusan kepada temannya. 

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

Anak tidak bisa terlepas dari gadget. Setiap saat mereka ingin 

selalu ada gadget. Sepulang sekolah apabila tidak dibawakan 

gadget anak akan menangis. 

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Membatasi anak dalam memakai gadget, diberikan peraturan-

peraturan hari apa saja yang boleh untuk bermain gadget. 

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 

Saat masuk kelas SMP, karena mereka sudah bisa berpikir lebih 

dewasa dalam menggunakan gadget. Mereka juga sudah bisa 

diajarkan soal komitmen dalam menggunakan gadget, sehingga 

mereka sudah bisa lebih teratur dalam pemakaiannya. 

5. Ibu Lina (Orang tua Jessica 7 tahun dan Kenneth 5 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 

Sejak playgroup, karena mereka suka rewel maka dari itu orang 

tua memberikan mereka gadget dengan tujuan agar mereka 

lebih tenang. 

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

Ketagihan, karena setiap dirumah mereka lebih suka bermain 

gadget. tapi ada dampak positifnya juga mereka bisa lebih pintar 

teknologinya, bahkan dalam hal penggungaan gadget mereka 

lebih pintar dari pada orang tuanya. Selain itu mereka juga bisa 

belajar banyak melalui buku-buku atau video-video yang ada di 
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internet. Namun dalam sosialnya diluar rumah, apabila dia tidak 

menemukan seusuatu hal yang menarik dari gadgetnya maka 

anak akan cuek dan tetap bermain gadgetnya. 

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Mengawasi setiap saat anak menggunakan gadget, untuk 

mengantisipasi agar anak tidak membuka konten-konten yang 

negatif, tapi karena kesibukan orang tua jadi tidak sepenuhnya 

anak dapat diawasi.  

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 

Kelas SMP, karena mereka sudah dapat bertanggung jawab. 

6. Ibu Erna (Orang tua Sasa 16 tahun dan Derrel 7 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 

Sasa sejak kelas 6 SD, Derrel sejak playgroup. Derrel meminta 

gadget pribadi sejak play group karena melihat teman-temannya 

dan kakaknya sudah punya gadget pribadi, sehingga Derrel 

merasa isi.  

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

Anak menjadi ketagihan, lupa waktu untuk makan dan mandi. 

Namun ada dampak positifnya juga, saat mengerjakan PR dan 

mereka tidak tahu jawabannya, mereka bisa membuka internet 

untuk mencari jawabannya. 

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Melakukan pengawasan terhadap anak tersebut agar mereka 

tidak melakukan atau menerima hal-hal yang negatif dari 

gadget.  

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 
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SMP, tapi tetap diberikan pengawasan dan batasan dalam 

menggunakan gadget, agar anak tidak keterusan ketagihan dan 

kecanduan gadget.  

7. Ibu Yusida (Orang tua Tata 9 tahun dan Sasa 7 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 

Tata memiliki gadget pribadi sejak usia 8 tahun, Sasa belum 

diberikan gadget pribadi karena kami melihat Tata dan Sasa itu 

berbeda. Tata lebih dapat mengatur waktunya dalam 

menggunakan gadget, sedangkan Sasa walau dia tidak memiliki 

gadget pribadi, tapi dia selalu meminjam gadget miliki kakaknya, 

sehingga Sasa menjadi malas untuk belajar.  

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

Dampak sebenarnya berbeda-beda tergantung dari anaknya 

dalam menggunakan gadget. Tapi secara umum dampaknya 

adalah anak menjadi kecanduan dan cenderung tidak mau 

bersosialisasi.  

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Mengawasi dan mengajak anak untuk bekerja sama dalam 

menggunakan gadget. Sehingga anak akan tetap taat pada 

orang tua dan tidak seterusnya harus bergantung dengan 

gadget. 

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 

SMP, tapi tetap harus diawasi dan melihat anak tersebut apakah 

mereka dapat dipercayai.  

8. Bapak Yudi (Orang tua Keke 8 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 
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Sejak kelas 2 SD, tapi tetap penggunaannya dibatasi, hanya 

pada hari Sabtu dan Minggu saja dia dapat menggunakan 

gadgetnya. 

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

Anak akan kecanduan dan malas kalau tidak diabatasi. Dampak 

lainnya adalah bagi kesehatan anak. Terutama pada kesehatan 

mata. Sekarang Keke sudah memakai kacamata karena 

keseringan memakai gadget.  

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Membatasi anak dalam pemakaian gadget, agar kegiatan 

kesehariannya tidak sepenuhnya memakai gadget dan anak 

tidak kecanduan gadget.  

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 

Umur 17 tahun, karena mereka sudah bisa bertanggung jawab 

dan dapat lebih bijak dalam pemakaian gadget. 

9. Ibu Yuni (Orang tua Kezia 12 tahun) 

Sejak Kapan Anak Anda Memiliki gadget Pribadi? 

Kelas 4 SD sudah meminta gadget pribadi, karena melihat 

teman-temannya, saudara-saudaranya sudah memiliki gadget 

pribadi. Awalnya hanya dibelikan gadget yang hanya bisa untuk 

bermain saja, namun karena semakin berkembangnya 

teknologi, Kezia meminta untuk dibelikan gadget yang dapat 

mengakses internet dan sosial media.  

Dampak gadget terhadap anak tersebut? 

Anak menjadi cuek dengan orang tua, kalau tidak diajak bicara 

hanya diam saja asik sendiri bermain gadget. Anak juga menjadi 

kecanduan, karena sejak kecil mereka sudah bermain gadget 
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terus-terusan. Anak kecil juga belum tahu tentang baik buruk 

nya penggunaan gadget, sehingga mereka menggunakan 

gadget secara extreme tidak memikirkan dampak-dampak buruk 

yang akan mengenai diri mereka sendiri.  

Seperti apa perenanan orang tua dalam menghadapai anak 

yang sudah memiliki gadget pirbadi? 

Melakukan pengawasan, apa saja yang dilakukan oleh anak 

saat menggunakan gadget. 

Umur berapa anak dapat memiliki gadget pribadi? 

17 tahun, karena mereka sudah dewasa dan mengetahui 

dampak buruk dan baiknya gadget terhadap diri mereka sendiri. 

 Kuisioner Pertama 

 

 

 

 

 

Usia Responden 

Sumber: Data Pribadi 

Grafik di atas menunjukan usia responden yang mengisi kuisioner pertama. 

54.7% atau 35 dari 64 responden berusia antara 21-25 tahun.  
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Jumlah responden yang pernah melihat anak kecil mempunyai gadget 

pribadi 

Sumber: Data Pribadi 

 Grafik di atas menunjukan 96.9% atau 62 dari 64 responden mengaku bahwa 

mereka pernah melihat anak kecil memiliki gadget pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapat reposnden mengenai anak kecil yang sudah mempunyai 

gadget pribadi 

Sumber: Data Pribadi 
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Gambar di atas menunjukan bahwa sebagian besar responden berpendapat 

negatif mengenai anak kecil yang sudah memiliki gadget pribadi.  

 

 

 

 

Usia ideal menurut responden 

Sumber: Data Pribadi 

Grafik di atas menunjukan usia ideal anak memiliki gadget pribadi menurut 

responden. Usia yang balik banyak terpilih adalah usia 15 tahun dengan 

presentase 23.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

Alasan responden memilih pendapat usia 

Sumber: Data Pribadi 

Gambar di atas menunjukan alasan responden memilih usia tersebut. Hampir 

sebagian besar memilih usia di atas 13 tahun. Mereka beralasan bahwa pada 

usia tersebut mereka sudah mampu bertanggung jawab dan dapat 

membedakan hal yang baik dan yang buruk. 
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 Kuisioner Kedua 

 

 

 

 

 

Grafik Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Data Pribadi 

Grafik di atas menunjukan jenis kelamin responden. 65.8% atau 104 dari 158 

responden berjenis kelamin laki-laki.  

 

 

 

 

 

 

Grafik Usia Responden 

Sumber: Data Pribadi 

Grafik di atas menunjukan usia responden. 48.1% atau 76 responden berusia 

>30 tahun, 25.3% atau 40 responden berusia 21-25 tahun, 16.5% atau 26 

responden berusia 15-20 tahun dan 10.1% atau 16 responden berusia 26-30 

tahun. 
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Grafik Pendapat Responden Mengenai Pemberian Gadget Kepada Anak 

Sejak DIni 

Sumber: Data Pribadi 

76.6% atau 121 responden berpendapat bahwa pemberian gadget kepada 

anak sejak dini merupakan hal yang negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

Alasan Responden Mengenai Pendapat Mereka Pemberian Gadget  

Sumber: Data Pribadi 

Sebagian besar responden menjelaskan akan dampak negatif dari gadget, 

dari segi kesehatan, tumbuh kembang, mental, dan karakter anak.  
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Grafik Faktor Apa yang Menyebabkan Anak Meminta untuk Dibelikan 

Gadget Pribadi  

Sumber: Data Pribadi 

Grafik di atas menunjukan bahwa 55.1% atau 87 dari 158 responden 

berpendapat bahwa anak meminta gadget pribadi karena faktor teman-teman 

mereka yang sudah memiliki gadget, sehingga anak merasa juga ingin 

memilikinya. 

 

 

 

 

 


