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LAMPIRAN 

FGD  

Aktivitas Anak Sehari-Hari  

Dalam aktivitas sehari-hari kegiatan anak dibagi menjadi 2 yaitu disekolah dan dirumah. Ketika 

berada di sekolah, secara praktis anak mengikuti kegiatan kegiatan belajar mengajar secara 

tersturktur dengan jam yang juga sudah terstruktur. Namun ketika sudah berada di rumah, aktivitas 

anak menjadi lebih beragam. Mulai dari aktivitas setelah pulang sekolah hingga sebelum tidur 

malam. FGD dilakukan terhadap audience dari orang tua di SD Pangudi Luhur, Santo Yusup 

Semarang sebagai sampel data mengenai siswa dengan SES A/B. 

Pertanyaan 1 

Apa yang membuat anak anda menjadi kecanduan gadget, sehingga menjadi kurang bergerak 

dan berinteraksi di rumah? 

Pertanyaan 2 

Jika anak anda mengakses game dalam gadget, biasanya game jenis apa yang biasa dimainkan, 

sehingga membuat betah dengan gadgetnya ? 

Pertanyaan 3 

Jika anda melerai/memperingatkan agar mengurangi bermain gadget, bagaimana respon anak 

anda setelah itu ? 

- Langsung menuruti teguran anda 

- Menghiraukan atau tidak peduli 

- Atau bahkan langsung emosi/marah-marah 

Pertanyaan 4 

Menurut anda, bagaimana inovasi yang tepat agar anak dapat mengurangi penggunaan gadget, 

sehingga meningkatkan aktivitas geraknya  
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Poin dan Hasil Kesimpulan Diskusi 

Jumat, 29 Maret 2019 

 

Jawaban Pertanyaan 1 

Ibu Dessy : 

- Konten didalamnya mungkin yang menarik dan tidak membuat bosan, sehingga anak 

kalau di rumah menjadi dominan mengakses gadget ketimbang kegiatan lainnya. 

Ibu Dinar : 

- Fitur yang semakin canggih di dalamnya seperti game, konten-konten video diyoutube, 

aplikasi musik, maka menjadi memiliki sifat mager yang dimiliki oleh anak,  

Ibu Nur : 

- Ya, saya melihat anak saya imbang ya, mas artinya terlalu kecanduan banget juga tidak, 

tetapi terlalu gaptek enggak juga, tetapi pasti yang membuat anak-anak kalau megang 

gadget itu selalu bermain game yang utama, baru setelah itu nonton youtube, buka 

Spotify, dll. 

Kesimpulan dalam diskusi: 

- Bisa disimpulkan bahwa pengaruh konten didalamnya yang membuat anak menjadi 

kecanduan gadget. Mayoritas adalah game/permainan yang membuat anak-anak menjadi 

betah ketika mengakses gadget. Sehingga disini asyiknya bermain menjadi salah satu 

alasannya. 

 

Jawaban Pertanyaan 2 

Ibu Dessy: 

- Kebetulan anak saya perempuan ya mas, jadi ketika ngegame itu biasanya main game 

yang kecantikan-kecantikan gitu mas, kayak make up, dll. Biasanya kalau saya lihat sih 

dia biasanya main game itu, jadi dia asyik. 
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Ibu Dinar: 

- Kalau anak mengakses gadget itu biasanya mengakses game apa itu namanya, pubg ya, 

ya itu dia sampai mesti enggak inget makan dll. Saya sampai jengkel sendiri kalau sudah 

kayak gitu. Kontenya itu lho, apalagi ada bahasa rusuh-rushnya, kan itu nyambung 

dengan player lainya ya mas, jadi ya itu, kalau sudah bahasanya rusuh mesti saya stop, 

meskipun dia juga marah-marah ketika saya stop. Tapi ya kalau sudah gitu, memang 

harus saya stop. Gak bagus juga buat anaknya. 

Ibu Nur : 

- Ya kalau saya sama sih mas, anak saya kan cowok, cewek juga ada, jadi saya juga pantau 

ketika merek main hp, karena apa yang diakses kan orang tua juga harus mengkontrol. 

Biasanya sih kalau game ya, game-game petualang sama main tiktok paling. Jadi ya sama 

kalau sudah kelamaan ya saya stop juga. 

Kesimpulan: 

- Dari pendapat diatas dapat disimpulkan ketika anak bermain game digadget, dominannya 

adalah permainan yang sifatnya membuat mereka asyik. Tetapi kurang memberikan 

edukasi, manfaat dan efektifitas dalam bergerak meskipun game tersebut bersifat 

menyenangkan. 

 

Jawaban Pertanyaan 3 

Ibu Dessy : 

- Fleksibel, kalau mood’nya anak sedang baik ya kadang-kadang langsung mau ketika baru 

diperingatkan secara lisan. Tetapi kalau mungkin sedang asyik banget ya bahkan bisa 

sampai marah mas, kalau di ingatkan. 

Ibu Dinar : 

- Biasanya langsung saya tegur, tetapi kadang selalu menghiraukan ketika diingatkan 

begitu, berhenti bermainya kadang suka lama. Kalau dia marah ketika saya lerai ya 
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langsung saya minta hp nya mas, daripada dia terus-terusan mengakses, bisa merusak 

mata juga. 

 

Ibu Nur : 

- Kalau anak saya yang perempuan biasanya sedikit nurut, ya walaupun kalau sudah saya 

ingatkan, enggak lama dia pegang gadget lagi. Kalau cuman dibawah satu jam, atau 

mungkin cuma buat komunikasi whats’app dengan temannya masih enggak papa, tapi ini 

mesti kalau enggak nonton anime, ya main game, dan bisa ber-jam-jam’ mas. Sedangkan 

anak saya yang laki-laki biasanya kalau pas lagi main game yang asyik dan lagi enak 

gitu, misalnya lagi main mobile legend, nah itu biasanya susah kalau disuruh berhenti 

dulu/mengurangi, tetapi kalau sedang mengakses konten lainya selain game itu tadi ya 

sedikit agak mudah untuk nurut. 

Kesimpulan: 

- Ketika anak terus menerus bermain dengan gadget mereka, ada berbagai macam reaksi 

ketika orang tua menegur anaknya. Reaksi yang dominan adalah mereka cenderung untuk 

kurang memperhatikan teguran lisan yang disampaiakan oleh orang tua tersebut, dan masih 

asyik dengan permainan ataupun konten lain di gadget mereka masing-masing. 

 

Jawaban Pertanyaan 4 

Ibu Nur : 

- Kalau saya sih biasanya saya alihkan ya ke kegiatan yang lainnya disamping belajar. 

Misalnya dengan menawarkan kepada anak untuk kursus musik, atau saya suruh nonton 

film. Ya inginnya ada inovasi yang bisa membuat anak mengurangi main gadget itu tadi, 

menurut saya ya, dengan pengembangan bakat itu tadi mas. 

Ibu Dessy : 

- Ya ada program tentang pengembangan bakat atau saya arahkan untuk ikut kegiatan 

seperti di gereja, lingkungan RT, atau mungkin bisa mengarahkanya untuk kursus-kursus 

seperti bu Nur tadi ya.   

Ibu Dinar :  



61 
 

- Biasanya saya suruh berinteraksi diluar gadget, misalnya dengan adanya gitar dirumah, 

kemudian saya suruh belajar sedikit-sedikit. Atau biasanya kalau ada temannya di 

kompleks mengajak bermain dipanggil begitu, ya saya biarkan keluar supaya ada 

interaksi juga, biasanya main bola, main monopoli dll dengan temen-temen kompleks ya 

itu saya izinkan, itu cara saya sih mas dalam mengantisipasi itu. 

Kesimpulan: 

- Dapat ditarik kesimpulan bahwa, inovasi yang dibutuhkan oleh orang tua adalah sesuatu 

yang dapat memacu anak untuk bergerak dan berinteraksi salah satunya adalah dengan 

mengarahkan pengembangan diri,  sehingga tidak banyak berdiam dengan gadget mereka 

masing-masing. 
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