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ABSTRAK 

 

Ladika, Kharisma Nur. 2018, Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Pendidikan 

Dasar Dalam Meningkatkan Interaksi Sosial (Studi Kasus Di SDN 1 

Karangan Balong Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Moch Saichu, M.SI. 

Kata Kunci : Gadget, Interaksi Sosial. 

Gadget adalah sebuah alat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus, 

seperti telepon pintar. Pada zaman globalisasi ini perkembangan dunia teknologi dan 

informasi sudah semakin maju dan berkembang. Zaman sekarang ini, para siswa 

sekolah dasar sangat familiar dengan gadget. Khususnya siswa di SDN 1 Karangan 

Balong Ponorogo juga menggunakan gadget. Para siswa menggunakan gadget 

dengan berbagai alasan seperti untuk melakukan interaksi sosial. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan penggunaan gadget 

di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo dalam peningkatan interaksi sosial. (2) Untuk 

mendeskripsikan jenis-jenis media sosial yang digunakan untuk melakukan interaksi 

sosial di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. (3) Untuk mendeskripsikan kontribusi 

penggunaan gadget dalam peningkatan interaksi sosial di SDN 1 Karangan Balong 

Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam kasus 

ini menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa: (1) Penggunaan gadget di SDN 1 

Karangan Balong memiliki dampak positif yang sangat bagus untuk menunjang sosial 

dan pengetahuan anak. Di dalam gadget juga menyediakan materi edukasi seperti 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan google translate. (2) Dengan adanya 

aplikasi media sosial WA (whatsapp) didalam gadget siswa menjadi lebih mudah 

dalam melakukan interaksi dengan oranglain. Anak bisa menjadi lebih akrab dengan 

teman-temannya, orangtua, maupun guru. (3) Gadget juga memiliki manfaat terhadap 

kemampuan interaksi sosial anak. Melalui gadget anak dapat memperluas jaringan 

persahabatan mereka, karena dapat dengan mudah dan cepat bergabung ke media 

sosial yang telah disediakan. Mereka juga dengan mudah berbagi bersama teman 

mereka. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa di pisahkan dari kehidupan 

masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini 

telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Di 

era globalisasi sekarang ini dimana perubahan teknologi dan arus informasi 

yang semakin maju dan cepat mendorong masyarakat untuk lebih memahami 

kecanggihan teknologi. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari 

teknologi. Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi 

semakin lama semakin canggih, komunikasi yang dulunya memerlukan waktu 

yang lama dalam penyampaiannya kini dengan teknologi segalanya menjadi 

sangat dekat dan tanpa jarak.1 

Gadget merupakan sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan 

kemampuan yang lebih baik dan fitur terbaru yang memiliki tujuan maupun 

fungsi lebih praktis dan juga lebih berguna. Dari banyaknya gadget yang 

diciptakan, salah satu jenis gadget yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-

hari adalah ponsel cerdas. Seiring dengan perkembanan teknologi, telephone 

seluler juga mengalami beberapa tambahan fitur-fitur seperti PDA (Personal 

                                                           
1 Hendro Setyo Wahyudi,”Teknologi dan Kehidupan Masyarakat,”Analisa Sosiologi, 3 

(2014),3. 



 

 

Digital Assistant), kamera digital, pemutar multimedia, akses internet, client 

untuk email, dan pesan instant, bahkan penyedia perangkat lunak perkantoran. 

Telephone seluler yang memilikifitur-fitur tersebut dinamakan dengan 

smartphone.2 

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa lebih dari setengah penduduk 

Indonesia kini telah terhubung internet. Survei yang dilakukan sepanjang 

2017 itu menemukan bahwa 143,26 juta orang Indonesia telah terhubung 

internet. Adapun total  penduduk Indonesia sendiri sebanyak 262 juta orang, 

maka penetrasi internet pada 2017 mencapai 54,68 persen. Tingkat penetrasi 

ini meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016, yakni hanya 132,7 

juta. Berdasarkan tingkatan usia, hampir separuh dari total pengguna internet 

di Indonesia merupakan masyarakat dalam kelompok usia 19-34 tahun 

(49,52%). Sementara pengguna terbanyak kedua merupakan kelompok usia 

35-54 tahun (29,55%), kelompok usia 13-18 tahun (16,68%), dan pengguna 

dengan usia diatas 54 tahun (4,24%). Dengan data yang sama, media yang 

paling sering digunakan untuk mengakses internet adalah menggunakan 

telepon seluler sebesar 95,75%.3 

                                                           
2Wahyu Novitasari,”Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia 5-6 

tahun,”PAUD Teratai,5 (2016),1. 
3 https://apjii.or.id/survei2017 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

https://apjii.or.id/survei2017


 

 

Pengguna tekomunikasi gadget telah mencapai pasar umum, dalam 

artian kalangan dan dimensi umum tidak lagi menjadi penghalang dalam 

penggunaan gadget. Gadget merupakan barang yang pasti dimiliki setiap 

orang mulai dari yang tua maupun yang muda bahkan anak-anak usia sekolah 

dasar sudah dapat menggunakan gadget dan mengerti akan pengoprasian 

fasilitas gadget. 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada Bu Dina Dwi 

Nurnitasari selaku  wali kelas V di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo 

bahwasannya 75% siswa di SDN 1 Karangan  Balong Ponorogo sudah 

memiliki dan menggunakan gadget.4 Selain itu, menurut hasil dari survei dari 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Berdasarkan tingkatan 

pendidikan sebanyak 88 persen pengguna Indonesia merupakan lulusan S2 

atau S3, kemudian 79,23 persen merupakan lulusan sarjana atau diploma. 

Pengguna internet yang merupakan lulusan SMA atau sederajat mencapai 

70,54 persen. Adapun pengguna lulusan SMP atau sederajat mencapai 48,53 

persen dan lulusan SD atau sederajat mencapai 25,10 persen 

Sangat bahaya sekali apabila anak menghabiskan banyak waktu untuk 

sekedar bermain dengan gadget tanpa kepentingan yang mendesak. Seringnya 

gadget dimainkan oleh anak, akan menimbulkan kecanduan. Dalam artian 

anak tersebut tidak akan pernah bisa lepas dari sebuah gadget. jika gadget 

yang digunakan bisa mengakses internet, bukan tidak mungkin jika anak bisa 

                                                           
4 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/07-IV/2018 



 

 

membuka konten untuk orang dewasa. Hal ini tentu menjadi petaka karena 

anak memiliki sifat meniru dan hal ini bisa memberi dampak pengaruh 

karakter yang buruk.5 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa sekarang ini telah 

perlahan mengubah wajah dunia dari jaman konvensional kearah 

pengembangan berbasis IT (internet). Di dalam perubahan ini tentunya akan 

mengubah arah beberapa aspek kehidupan khususnya di Indonesia, dimana 

aspek sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan juga pendidikan akan 

menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi ini adalah salah satu pertanda masuknya era baru bagi dunia 

yaitu era globalisasi.6 

Menurut Mc Luhan, teknologi komunikasi menjadi penyebab utama 

perubahan budaya. Kehidupan keluarga, lingkungan kerja, sekolah, 

pertemanan, kegiatan keagamaan, politik, dan sebagainya semua terpengaruh 

teknologi komunikasi. Interaksi manusia dengan manusia telah digantikan 

menjadi interaksi manusia dan seringkali tidak kita sadari teknologi dapat 

mengurangi interaksi seseorang secara langsung dengan orang-orang terdekat 

yang ada di sekitar.7 

                                                           
5 Ibid  
6 Robby Darwis Nasution,”Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan 

(Rural Development),”Penelitian Komunikasi dan Opini Publik,1 (Juni, 2016),32. 
7 Marshal, Mc Luhan, 1999, Understanding Media : extension of Man, London : The MIT 

Press), 07. 



 

 

Teknologi komunikasi dan informasi telah dapat mengubah bentuk 

kontak tidak hanya badaniah, tidak hanya diartikan sebagai pertemuan dua 

orang yang kemudian berkomunikasi akan tetapi lebih luas menyangkut peran 

teknologi. Akibatnya terjadi beberapa perubahan dalam masyarakat. 

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai norma, nilai, pola perilaku 

masyarakat, organisasi, susunan dan stratifikasi kemayarakatan sebagai akibat 

dari dinamika masyarakat yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi dan 

informasi. Hal tersebut sangat terlihat pada sistem komunikasi pada 

masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan atau sering disebut urban 

community ini lebih ditekankan pada sifat kehidupan serta ciri-ciri 

kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ciri menonjol dari 

masyarakat kota adalah kehidupan keagamaan kurang dibandingkan dengan 

kehidupan agama di desa, orang kota umumnya dapat mengurus dirinya 

sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain, jalan fikiran yang pada 

umunya dianut masyarakat perkotaan menyebabkan interaksi lebih didasarkan 

pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi, perubahan sosial tampak 

dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima 

pengaruh dari luar. 

Ternyata arus perkembangan teknologi dan informasi tidak luput 

menghampiri masyarakat dan sedikit banyak memberikan dampaknya, tak 

terkecuali pada masyarakat pedesaan yang sering dilukiskan sebagai 

masyarakat yang masih tradisional. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat 



 

 

yang ditandai dengan memiliki ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga 

masrakat. Masyarakat desa terkenal bersikap ramah tamah. Ciri khas dari 

masyarakat pedesaan adalah menjunjung kebersamaan dalam bentuk gotong 

royong, suka kemitraan dengan menganggap siapa saja sebagai saudara, 

memiliki toleransi yang tinggi dalam memaafkan kesalahan orang lain, 

mementingkan kesopanan, tata krama yang berhubungan dengan etika sopan 

santun.8 

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan 

suatu kelompok tertentu. Globalisasi ini juga menimbulkan perubahan sosial 

pada masyarakat pedesaan. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu 

perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat. Perubahan ini 

meliputi nilai, struktur, norma, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi 

antar manusia, organisasi atau komunitas, termasuk dalam hal budaya. 

Salah satu desa yang tidak luput dari pengaruh perkembangan 

teknologi dan informasi adalah Desa Karangan. Desa Karangan adalah sebuah 

desa di wilayah Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Berada di selatan sekitar 11 km dari kota ponorogo. Masyarakat di desa 

Karangan Balong umumnya memiliki ciri yang sama dengan masyarakat di 

desa yang lain yaitu menjunjung kebersamaan dan gotong royong, 

mempunyai sifat kekeluargaan serta yang paling menarik adalah sikap sopan 

                                                           
8 Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (PT Refika 

Aditama: 2011), 130. 



 

 

santun masyarakatnya. Di Desa Karangan Balong terdapat satu-satunya 

sekolah dasar. Perkembangan teknologi informasi disini sudah sangat pesat, 

terbukti dengan banyaknya anak-anak yang sudah banyak menggunakan 

gadget. 

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di SDN 1 Karangan Balong 

Kabupaten Ponorogo, peneliti menemui banyak siswa di SDN 1 Karangan 

yang sudah mempunyai dan membawa gadget. Mereka membawa gadget 

dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan orang tua, teman, atau guru. 

Dulunya interaksi sosial hanya dilakukan melalui tatap muka secara langsung, 

tetapi kini interaksi sosial bisa dilakukan melalui tulisan. Ternyata gadget itu 

bisa digunakan untuk meningkatkan interaksi sosial, karena interaksi sosial 

tidak hanya dilakukan melalui lisan saja tetapi juga bisa melalui tulisan.9 

Dari uraian diatas maka menarik sekali diteliti lebih jauh tentang 

penggunaan gadget pada anak usia pendidikan dasar dalam meningkatkan 

interaksi sosial (Studi Kasus di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo). 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menentukan 

fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan interaksi sosial 

anak usia pendidikan dasar dengan menggunakan gadget. 

 

                                                           
9 Lihat transkip observasi pada nomor 01/O/12-IV/2018 



 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah : 

1. Bagaimana penggunaan gadget di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo 

dalam peningkatan interaksi sosial? 

2. Apa saja jenis-jenis media sosial yang digunakan untuk melakukan 

interaksi sosial di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo? 

3. Apa kontribusi penggunaan gadget dalam peningkatan interaksi sosial di 

SDN 1 Karangan Balong Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan gadget di SDN 1 Karangan Balong 

Ponorogo dalam peningkatan interaksi sosial. 

2. Untuk mendeskripsikan jenis-jenis media sosial yang digunakan untuk 

melakukan interaksi sosial di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan kontribusi penggunaan gadget dalam peningkatan 

interaksi sosial di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

 

 

 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini adalah memanfaatkan teori 

psikologi pendidikan tentang penggunaan gadget pada anak usia 

pendidikan dasar dalam meningkatkan interaksi sosial. 

b. Secara Praktis 

Adapun maksud penulis mengadakan penelitian ini diharapkan dapat 

berguna untuk : 

1) Bagi Lembaga Pendidikan 

Diharapkan dapat memberi kebijakan atas penggunaan gadget 

dengan cara memberi pengawasan kepada seluruh warga di sekolah 

agar tercipta peserta didik pintar dan tepat dalam menggunakan 

kemajuan teknologi. 

2) Bagi Pendidik 

Diharapkan dapat mengendalikan penggunaan gadget oleh 

peserta didik yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di kelas 

dengan cara mengontrol interaksi sosial antara peserta didik dan 

lingkungannya. 

3) Bagi Masyarakat 

Dengan adanya peningkatan perkembangan sosial anak, 

diharapkan masyarakat khususnya keluarga ikut serta berperan untuk 

meningkatkan perkembangan sosial anak-anaknya. 



 

 

4) Bagi Peserta Didik 

Dengan meningkatnya perkembangan sosial, diharapkan 

peserta didik mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, sehingga dapat 

berinteraksi dengan guru, sesama teman dan masyarakat. 

5) Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan terkait dengan upaya 

dalam meningkatkan perkembangan sosial anak. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematis pembahasan dalam penelitian ini dijabarkan dalam 

lima bab yang saling berkaitan erat, yang merupakan kesatuan yang utuh, 

yaitu: 

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II, Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Bab ini 

berisi tentang teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, 

yaitu gadget, interaksi sosial, serta telaah hasil penelitian terdahulu.  

BAB III, Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.  



 

 

BAB IV, Deskripsi data. Pada bab ini akan membahas tentang 

deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. Deskripsi data umum akan 

menggambarkan tentang letak geografis, sejarah berdirinya, visi SDN 1 

Karangan Balong, misi SDN 1 Karangan Balong, tujuan SDN 1 Karangan 

Balong, struktur organisasi, keadaan murid dan guru, sarana dan prasarana. 

Adapun deskripsi data khusus berisi tentang semua catatan lapangan 

mengenai penggunaan gadget pada anak usia pendidikan dasar dalam 

peningkatan interaksi di lingkungan sekolah yang diperoleh setelah 

melakukan penelitian.  

BAB V, Analisis data. Bab ini berisi tentang analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan penggunaan gadget 

pada anak usia pendidikan dasar dalam peningkatan interaksi sosial di 

lingkungan sekolah.  

BAB IV, Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan, 

atau pencapaian tujuan penelitian. 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori  

1. Gadget 

a. Pengertian Gadget 

Telepon genggam atau telepon seluler  atau handphone adalah 

perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan 

dasar yang sama dengan telepon konvensional dengan saluran tetap. 

Namun, dapat dibawa kemana-kemana atau portable mobile dan tidak 

perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel 

(nirkabel wireless).10 

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi 

modern. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi 

manusia. Kini kegiatan komunikasi telah berkembang semakin lebih 

maju dengan munculnya gadget. 

Gadget adalah perangkat yang memiliki fungsi khusus. 

Diantaranya smartphone seperti iphone dan blackberry, serta netbook 

dan internet. Novitasari (2016) menyatakan bahwa seseorang untuk 

melakukan sebuah interaksi sosial, khususnya untuk kontak sosial 

maupun berkomunikasi satu dengan lainnya tidaklah susah, hanya 

                                                           
10 Syerif Nurhakim, Dunia Komunikasi dan Gadget (Jakarta:Bestari, 2005), 41. 12 



 

 

dengan menggunakan gadget seseorang dapat berinteraksi satu dengan 

lainnya.11 

Gadget menurut kamus berarti perangkat elektronik kecil 

yang memiliki fungsi khusus. Gadget merujuk pada suatu piranti atau 

instrument kecil yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik yang 

berguna. 

Pada dasarnya, gadget diciptakan untuk kemudahan 

konsumen dalam menggunakan media komunikasi.12 Definisi 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui/tanpa media yang menimbulkan akibat 

tertentu. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas 

pertukaran ide atau gagasan secara sederhana.13 

b. Jenis Gadget 

Gadget memiliki cangkupan yang cukup luas. Hampir setiap 

perangkat elektronik kecil dengan kemampuan khusus dan menyajikan 

teknologi yang baru bisa disebut gadget. Berikut beberapa jenis gadget 

yang sering digunakan diantaranya adalah: 

1) Iphone adalah telephone yang dirancang dan dipasarkan oleh 

perusahaan Aple dan memiliki koneksi internet dan multimedia. 

                                                           
11 Ramdhan.Witarsa, “Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial 

Siswa sekolah Dasar,”Pedagogik,1 (Februari,2018),12-13.  
12 Putri Hana Pebriana,”Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial 

pada Anak Usia Dini,” Obsesi,1 (Juni, 2017),3. 
13 Bambang Samsul Arifin, Psikologi Sosial, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015), 208. 



 

 

2) Ipad adalah sebuah produk komputer tablet buatan Aple, memiliki 

bentuk tampilan yang hampir serupa dengan Ipad Thouch dan 

Iphone, hanya saja ukurannya lebih besar dibandingkan kedua 

produk tersebut dan memiliki fungsi-fungsi tambahan seperti yang 

ada pada sistem oprasi. 

3) Blackberry adalah perangkat genggam nirkabel yang memiliki 

kemampuan layanan surat-e gegas (push email) , telepon seluler, 

SMS, Faksimili Internet, menjelajah internet, dan berbagai 

kemampuan nirkabel lainnya. 

4) Xbox adalah control permainan video generasi ke-6 buatan 

Microsoft, dan merupakan konsol permainan video pertama bagi 

perusahaan Microsoft. 

5) Netbook adalah perpaduan antara computer portable seperti 

netbook dan internet. 

6) Handphone adalah seperangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon 

konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana 

(portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan 

telepon menggunakan kabel (nirkabel¸wireless).14 

 

                                                           
14 Jaka rawan,”Pengaruh Kegunaan Gadget terhadap Kemampuan Bersosialisasi pada 

Remaja,”Psikologi,.2 (Tahun 2013),5. 



 

 

c. Fungsi Gadget 

Gadget merupakan salah satu perkembangan teknologi 

komunikasi paling aktual di Indonesia selama lebih dari lima tahun 

terakhir. Gadget disamping memiliki fungsi utama sebagai alat 

komunikasi, juga dapat digunakan sebagai sarana bisnis, sumber 

informasi, penyimpanan berbagai macam data, sarana musik atau 

hiburan, jejaring sosial bahkan sebagai alat dokumentasi.15 

d. Dampak Pemanfaatan Gadget 

Teknologi gadget yang memiliki beragam manfaat dan 

kelebihan juga dapat mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi 

pengguna. Dampak positif dari dari penggunaan gadget yaitu akan 

lebih efisien dalam penggunaan waktu dalam berkomunikasi. Dampak 

bagi siswa yaitu siswa menjadi lebih maju dalam mengikuti 

perkembangan jaman. Siswa menjadi lebih mudah menyesuaikan 

perkembangan jam dibanding orang dewasa.16 

 

 

                                                           
15 Tara Lioni,”Pengaruh Penggunaan Gadget Peserta Didik Terhadap Interaksi Sosial,” Kultur 

Demokrasi,2 (2014),8. 
16 Maya Ferdiana Rozalia,”Hubungan Intensitas Pemanfaatan Gadget Dengan Prestasi Belajar 

Siswa kelas V sekolah Dasar,”Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD),2 (September, 

2017), 724-725. 

 



 

 

Dampak positif penggunaan gadget : 1) Memudahkan untuk 

berinteraksi dengan orang banyak lewat media sosial. 2) 

Mempersingkat jarak dan waktu, di era perkembangan gadget yang 

canggih yang didalamnya terdapat media sosial seperti sekarang ini, 

hubungan jarak jauh tidak lagi menjadi hal yang menjadi masalah dan 

menjadi halangan. 3) Mempermudah para siswa mengkonsultasikan 

pelajaran dan tugas-tugas yang belum siswa mengerti. 4) Mengetahui 

informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di 

sekolah, siswa akan membagi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang 

ada di sekolah, siswa akan membagi informasi tentang kegiatan, foto 

tentang kegiatan sekolah kemudian membagikan di grup atau langsung 

membagikan pada orang-orang tertentu.17 

Dampak negatif dari gadget adalah : 1) penggunaan gadget 

berlebihan (kencanduan), apalagi dengan akses konten tidak baik, 

seperti adegan kekerasan, serta pornografi,18 2) Dengan adanya 

kemudahan  dalam mengakses berbagai media informasi dan teknologi, 

menyebabkan anak malas bergerak dan beraktivitas, 3) Berdampak 

pada gangguan kesehatan,19 

 

                                                           
17 Doni Harfiyanto,”Pola Interaksi Sosial Siswa Pengguna Gadget di SMA 1 

Semarang,”Edukasi,1 (Tahun 2015), 12.  
18 Pratiwi Ps, Bila anak terlalu sering diasuh gadget, 2015. 
19 Wahyu Novitasari,”Dmpak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Anak usia 5-6 

Tahun,”Jurnal PAUD Teratai,3 (Tahun 2016), 2. 



 

 

2. Media Sosial 

a) Definisi Media Sosial 

Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat 

komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. 

Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap 

sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul 

dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki 

kecenderungan yang samabahwa ketika disebutkan kata “media”, yang 

muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan 

tekhnologi. 

Terlepas dari cara pandang melihat media dari bentuk dan 

teknologinya, penungkapan kata “media” bisa dipahami dengan 

melihat dari proses komunikasi itu sendiri. Proses terjadinya 

komunikasi memerlukan tiga hal, yaitu objek, organ dan medium. 

Kata “sosial” dalam media sosial secara teori semestinya 

didekati oleh ranah sosiologi. Ada beberapa pertanyaan dasar ketika 

melihat kata sosial, misalnya terkait dengan informasi dan kesadaran. 

Ada pertanyaan dasar, seperti apakah individu itu manusia yang selalu 

berkarakter sosial atau individu itu baru dikatakan sosial ketika ia 

secara sadar melakukan interaksi. Bahkan, dalam teori sosiologi 

disebutkan dari masyarakat dan aspek dari masyarakat yang 

dipresentasikan dalam bentuk perangkat teknologi yang digunakan. 



 

 

Isu lainnya terkait dengan komunikasi dan komunitas. 

Sebagai manusia individu tidak bisa terlepas dari komunikasi dan 

komunitasnya. Komunikasi menjadi sarana bagi individu untuk 

berinteraksi dengan individu lain, sedangkat komunitas merupakan 

salah satu bentuk relasi sosial yang melibatkan emosi, perasaan, dan 

bentuk-bentuk lainnya. 

Dua pengertian dasar tentang media sosial telah dijelaskan, 

namun tidak mudah membuat sebuah definisi tentang media sosial 

berdasarkan perangkat teknologi semata. 

Berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal dari 

berbagai literature penelitian: 

1) Menurut Mandibergh (2012) ,media sosial adalah media yang 

mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan 

konten (user-generated content). 

2) Menurut Shirky (2008) , media sosial dan perangkat lunak sosial 

merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk 

berbagi (to share) , bekerja sama (to co-operate) di antara 

pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya 

berada di luar kerangka institusional maupun organisasi. 

3) Boyd (2009) menjelaskan media sosial sebagai kumpulan 

perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas 

untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus 



 

 

tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki 

kekuatan pada user-generated content (UGC) di mana konten 

dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana institusi 

media massa. 

4) Menurut Van Dijk (2013) , media sosial adalah platform media 

yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi 

mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, 

media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang 

menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah 

ikatan sosial. 

5) Meike dan Young (2012) mengartikan kata media sosial sebagai 

konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi 

di antara individu (to be shared one-to-one) dan media publik 

untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. 

Dari berbagai definisi atau pernyataan tersebut, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa definisi media sosial adalah, “medium 

di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya 

maupun berinteraks, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 

pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.  

 

 

 



 

 

b) Karakteristik Media Sosial 

1) Jaringan (network). 

2) Informasi (information). 

3) Arsip (archive). 

4) Interaksi (interactivity). 

5) Simulasi sosial (simulation of society). 

6) Konten oleh pengguna (user-generated content). 

c) Jenis-jenis Media Sosial 

1) Media jejaring sosial (social networking) 

Social networking atau jaringan sosial merupakan medium 

yang paling popular dalam kategori media sosial. Medium ini 

merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk 

melakukan hubungan sosial. Medium ini merupakan sarana yang 

bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, 

termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di 

dunia virtual. 

“Situs jejaring sosial adalah media sosial yang paling 

popular. Media sosial tersebut memungkinkan anggota 

untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi terjadi tidak 

hanya pada pesan teks, tetapi juga termasuk foto dan video 

yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua 

posting (publikasi) merupakan rel time, memungkinkan 



 

 

anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang 

terjadi”. 

2) Jurnal online (blog) 

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan 

pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling 

mengomentari, dan berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan 

sebagainya. Istilah blog berasal dari “weblog” , yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Jorn Berger pada 1997 merujuk pada jurnal 

pribadi online. 

“Banyak blog lahir sebelum konsep media sosial muncul. 

Tetapi jika melihat fungsi yang ditawarkan oleh blog saat 

ini, Anda menyadari mereka seperti aplikasi media sosial 

lain. Mereka menawarkan alamat web pribadi, ruang web 

gratis, dan sistem manajemen konten memungkinkan 

anggota untuk membuat, menerbitkan, berbagi konten yang 

secara harfiah bebas dari biaya”. 

3) Jurnal online sederhana atau microblog (microblogging) 

Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging 

merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk 

menulis dan mempublikasikan aktivitas serta pendapatnya. Secara 

historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada m,unculnya 

twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 

karakter. 

 



 

 

Sama seperti media sosial lainnya, di twitter pengguna 

isa menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebar 

informasi, mempromosikan pendapat/pandangan pengguna 

lain, sampai membahas  isu terhangat (trending topic) saat itu 

juga dan menjadi bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau 

(tweet) menggunakan tagar (hastag) tertentu. 

4) Media berbagi (media sharing) 

Situs berbagi media (media sharing) merupakan jenis 

media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi 

media, mulai dari dokumen , video, gambar, dan sebagainya. 

“… adalah situs media sosial yang memungkinkan anggota 

untuk menyimpan dan berbagi gambar, podcast, dan video 

secara online. Kebanyakan dari media sosial ini adalah 

gratis meskipun beberapa juga mengenakan biaya 

keanggotaan, berdasarkan fitur dan layanan yang mereka 

berikan”. 

Beberapa contoh media berbagi ini adalah youtube, flickr, 

Photobucket, atau Snapfish. 

5) Penanda sosial (sosial bookmarking) 

Penanda sosial atau social bookmarking merupakan media 

sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, 

dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. 



 

 

Beberapa situs social networking yang popular adalah 

Delicious.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk di Indonesia ada 

LintasMe. 

6) Media konten bersama atau Wiki. 

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil 

kolaborasi dari para penggunanya.mirip dengan kamusatau 

ensiklopedia, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, 

sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam 

praktiknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh para 

pengunjung. Artinya, ada kolaborasi atau kerja sama bersama dari 

semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini. 

Kata “wiki” merujuk pada media sosial Wikipedia yang 

popular sebagai media kolaborasi konten bersama. Situs wiki 

hanya menyediakan perangkat lunak yang bisa dimasuki oleh 

siapa saja untuk mengisi, menyuntng, bahkan mengomentari 

sebuah tema yang disajikan. 

Gilmor mengutip definisi dari situs WhatIs.com, 

menjelaskan: 

“wiki merupakan media atau situs web yang secara 

program memungkinkan para penggunanya berkolaborasi 

untuk membangun konten secara bersama. Dengan wiki, 

setiap pengguna melalui perambah web biasa dapat 



 

 

menyunting sebuah konten yang telah terpublikasi, bahkan 

turut membantu konten yang sudah dikreasikan atau di 

sunting oleh pengguna lain yang telah berkontribusi”.20 

d) Dampak Positif dan Negatif Media Sosial 

Keberadaan media sosial bagi pelajar menjadi problematika 

tersendiri, ibaratkan pisau yang bermata dua, jika pelajar tidak bijak 

dalam menggunakannya bisa saja menimbulkan efek negatif bagi 

mereka , akan tetapi selain dampak negatif ada juga dampak positif 

yang bisa dihadirkan dalam penggunaannya. 

1) Dampak Positif Media Sosial 

1. Media bersosialisasi 

Walaupun kegiatan sosialisasi bersifat maya namun 

media sosial seperti facebook, twitter, whatsapp, BBM, 

telegram telah memberi andil besar dalam upaya membangun 

komunikasi para penggunanya termasuk para pelajar. 

2. Membangun komunitas belajar 

Menjadi ajang untuk membangun komunitas belajar, 

misalnya saja grup kelas, grup les, komunitas belajar, dan yang 

paling memudahkan para anggota komunitas yakni untuk 

melakukan interaksi dengan para anggota komunitas tidak 

                                                           
20 Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, 

(Bandung : Simbiosa Rekatama Media,2017) ,1-47. 



 

 

meski tatap muka langsung namun bisa melalui chat via media 

sosial. 

3. Menambah pertemanan 

Salah satu fitur yang ada dalam sosial media facebook, 

twitter, BBM, whatsapp, telegram yakni adanya fitur untuk 

menambah pertemanan sehingga pengguna bisa mencari 

teman-temannya yang lain dengan menggunakan media sosial 

yang sama dengan yang dia gunakan. Bahkan teman yang 

sudah terpisah atau tidak melakukan komunikasi sejak lama 

bisa kembali dipertemukan kembali melalui bantuan sosial 

media. 

2) Dampak Negatif Media Sosial 

1. Keterbukaan informasi 

Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial 

tersebut, sebut saja dalam facebook ada begitu banyak 

informasi yang sejatinya belum layak untuk di konsumsi oleh 

pelajar namun  karena tidak filterisasi jadi siapapun bisa 

melihatnya. 

2. Konten dewasa 

Tidak dapat dipungkiri keberadaan media sosial juga 

terkadang disusupi dengan adanya konten-konten dewasa yang 

belum bisa dikomsumsi oleh usia sekolah atau remaja, 



 

 

sehingga hal tersebut sangat riskan dalam memberi efek negatif 

bagi pelajar, apalagi pelajar belum memiliki filter yang kuat 

dalam menyeleksi konten yang sebetulnya yang belum pantas 

untuk mereka lihat.  

3. Kecanduan media sosial 

Efek yang sangat terasa dan sangat kental terlihat 

dari keberadaan media sosial yakni munculnya pribadi-pribadi 

yang mulai ketergantungan untuk menggunakan media sosial 

atau dengan kata lain mengalami kecanduan untuk bermain 

media sosial, alhasil aktifitas para pelajar yang lain tak kalah 

pentingnnya menjadi terabaikan.  

4. Lemahnya sikap sosial 

Walaupun dinamakan media sosial namun sejatinya 

dalam kondisi real media sosial membuat sebagian orang 

termasuk pelajar menjadi pribadi yang tidak terlalu 

memperhatikan lingkungan sosialnya, mereka sibuk mengakses 

berbagai media sosial yang dimiliki sehingga berinteraksi 

dalam lingkungannya mulai kurang sehingga ada ungkapan 

yang mengatakan media sosial mendekatkan yang jauh dan 

menjauhkan yang dekat. 

 

 



 

 

3. Konsep Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan 

manusia, oleh karena itu tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan 

mungkin ada kehidupan manusia. Interaksi antara individumelibatkan 

suatu pertukaran simbol. Ketika kita berinteraksi dengan yang lainnya, 

kita secara konstan mencari petunjuk mengenai tipe perilaku apakah 

yang cocok dalam konteks itu dan mengenai bagaimana 

menginterprestasikan apa yang dimaksudkan oleh orang lain. 

Homans mendefinisikan interaksi sebagai kejadian ketika 

suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain 

diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan 

oleh individu lain yang menjadi pasangannya.21 Konsep yang 

dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa 

interaksi sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain 

yang menjadi pasangannya. Sedangkan menurut Shaw, interaksi sosial 

suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang 

menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka, dan 

masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama lain. Hal ini senada 

juga dikemukakan oleh Thibaut dan Kelly bahwa interaksi sosial 

sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua 

                                                           
21 Mohammad Ali, Psikologo Remaja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24. 



 

 

orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu 

sam lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam kasus 

interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi 

individu lain. 

Sedangkan menurut Bonner, interaksi merupakan suatu 

hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan 

individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain 

atau sebaliknya. Interaksi sosial menurut beberapa para ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, interaksi adalah hubungan timbal balik 

antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di 

dalamnya memainkan peran secar aktif. Dalam interaksi sosial juga 

lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat 

melainkan terjadi saling mempengaruhi.22 

Gillin dan Gillin menyebutkan proses sosial sebagai cara 

berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perseorangan dan 

kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta 

bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila 

ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara 

hidup yang telah ada.23 

                                                           
22 W.A Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 12. 
23 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,Ed. Revisi (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 

55. 



 

 

Interaksi sosial yang dilakukan manusia mengarah ke dua 

kutub yang berlawanan. Adakalanya mengarah pada suatu kerja sama, 

namun pada saat lain dapat mengarah ke bentuk perlawanan. Interaksi 

sosial yang mengarah ke bentuk kerja sama disebut interaksi sosiatif, 

sedangkan interaksi yang mengarah ke bentuk perlawanan disebut 

interaksi disosiatif. Kedua kutub itu memiliki variasi bentuk yang 

bermacam-macam. 

1) Interaksi Asosiatif 

Interaksi sosial asosiatif dapat berupa kerja sama, 

akomodasi, asimilasi, akukturasi, dekulturasi, dominasi, 

paternalisme, diskriminasi, integrasi, dan pluralism. 

a) Kerja Sama 

Kerja sama merupakan interaksi yang sangat penting. 

Pada dasarnya manusia melakukan interaksi untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Beberapa situasi mendorong orang untuk 

bekerja sama. Misalnya, tantangan alam yang ganas, pekerjaan 

yang membutuhkan tenaga massal, upacar keagamaan yang 

massal, atau ada musuh yang datang dan mengancam 

kehidupan bersama. 

 

 

 



 

 

b) Akomodasi 

Akomodasi adalah keadaan hubungan antara kedua 

belah pihak yang menunjukkan keseimbangan yang berkaitan 

dengan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat. Menurut Soejarno, akomodasi adalah cara untuk 

menyelesaikan pertentangan tanpa mengahancurkan pihak 

lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. 24 

c) Asimilasi 

Asimilasi adalah interaksi sosial dalam jangka waktu 

lama antara dua masyarakat yang mempunyai kebudayaan 

yang berbeda. Jangka waktu lama membuat masyarakat saling 

menyesuaikan diri. Lambat laun kebudayaan asli mereka 

membaur, sehingga terbentuk kebudayaan baru. Kebudayaan 

baru itu, merupakan penyatuan dua atau lebih kebudayaan yang 

saling berasimilasi.   

d) Akulturasi 

Akulturasi hampir sama dengan asimilasi. perbedaannya, 

peleburan kebudayaan dua masyarakat di dalam akulturasi 

tidak menimbulkan hilangnya kepribadian asli kedua 

masyarakat itu. 

 

                                                           
24 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Sosial…, 54-55. 



 

 

e) Dekulturasi 

Dekulturasi adalah hilangnya kebudayaan suatu kelompok 

akibat interaksi antar kelompok sosial. 

f) Dominasi 

Dominasi adalah interaksi sosial dalam bentuk suatu 

kelompok menguasai kelompok lain. 

g) Paternalisme 

Paternalism adalah penguasaan kelompok pendatang 

terhadap kelompok pribumi. 

h) Diskriminasi 

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap orang-

orang atau golongan tertentu. 

i) Integrasi dan Pluralisme 

Integrasi dan pluralism adalah dua pola interaksi sosial 

antar kelompok masyarakat yang memiliki banyak kesamaan. 

2) Interaksi Disosiatif 

a) Persaingan 

Persaingan terjadi karena proses interaksi, yaitu 

penafsiran makna perilaku tidak sesuai dengan maksud dari 

pihak yang melakukan aksi sehingga tidak terdapat keserasian 

antar-kepentingan para pihak yang melakukan interaksi. 

Karena terjadi suatu yang tidak serasi untuk mencapai tujuan 



 

 

yang dikehendaki, pihak yang melakukan aksi berusaha 

menghilangkan pihak yang menjadi penghalangnya itu.  

b) Pertikaian atau pertentangan 

Pertentangan sosial merupakan konflik yang timbul 

akibat faktor-faktor sosial, contohnya salah faham. 

Pertentangan sosial ini merupakan salah satu akibat dari 

adanya perbedaan-perbedaan dari norma yang menyimpang di 

kehidupan masyarakat. 

c) Kontravensi 

Wujud kontravensi dapat berupa sikap tidak senang, 

baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan. 

d) Permusuhan atau konflik 

Konflik atau permusuhan adalah keadaan saling 

mengancam, menghancurkan, menetralisir, melukai, dan 

bahkan saling melenyapkan di antara pihak-pihak yang 

terlibat. 

Teori interaksi sosial yang akan digunakan dalam penelitian ini 

selanjutnya dikemukakan oleh Robert Bales (1950) dimana Bales 

menegaskan analisis proses interakasi (interaction process analysis) 

sehingga didalam penelitiannya telah mengklasifikasikan jenis-jenis 

pesan dan kepribadian anggota kelompok serta bagaimana pesan 



 

 

tersebut mempengaruhi karakter atau sifat dalam kelompok. 

Selanjutnya menurut Bales, interaksi social dibagi menjadi 4 yaitu: 

a. Aspek-aspek interaksi sosial terdiri dari : 

1) Situasi : yaitu suatu suasana dimana tingkah laku masing-

masing individu tersebut berlangsung. 

2) Aksi atau interaksi : yaitu suatu tingkah laku yang tampak 

sebagai pernyataan pribadi. Setiap aksi adalah interaksi sebab 

aksi atau interaksi selalu menghubungkan subyek dan obyek 

atau situasi tertentu. 

b. Macam-macam interaksi sosial 

1) Interaksi antara individu dengan diri pribadi. 

2) Interaksi antara individu dengan individu. 

3) Interaksi antara individu dengan kelompok. 

4) Interaksi antara kelompok dengan kelompok. 

c. Fase-fase dalam interaksi sosial : 

Interaksi sosial merupakan proses yang kompleks sehingga 

bila dianalisa terdapat fase-fase sebagai berikut : 

1) Dalam interaksi sosial terdapat aspek,  

2) Dalam interaksi sosial ada dimensi waktu. 

3) Dalam interaksi sosial ada problem yang timbul. 

4) Dalam interaksi sosial timbul ketegangan dalam penyelesaian 

problem yang ada. 



 

 

5) Dalam interaksi sosial timbul suatu integrasi yaitu proses 

penyelesaian dari problem yang ada tersebut. 

d. Kriteria untuk analisa interaksi sosial meliputi : 

1) Bidang sosio emosional, yang terbagi menjadi : 

a) Reaksi-reaksi positif, meliputi : solidaritas, pemberian 

bantuan dan hadiah, menunjukkan ketegangan, kepuasan 

dan kegembiraan, menunjukkan persetujuan, penerimaan, 

pengertian dan sebgainya. 

b) Rekasi-reaksi negatif meliputi : menunjukkan pertentangan, 

mempertahankan pendapat sendiri, menunjukkan 

ketegangan acuh tak acuh, menunjukkan ketidak setujuan, 

penolakan, formalitas. 

2) Bidang tugas-tugas, yang terbagi menjadi : 

a) Memberi jawaban, meliputi : memberi saran, tujuan, 

memberi pendapat, penilaian, analisa, memberi informasi, 

orientasi, pengulangan. 

b) Meminta tuga-tugas, meliputi : meminta saran, tujuan, 

kegiatan yang positif, meminta pendapat, penilaian, analisa, 

meminta orientasi, informasi, pengulangan. 

 

 



 

 

Terjadinya interaksi sosial baik antara individu didlam 

masyarakat ataupun kelompok dengan kelompok lain dikarenakan 

saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak 

dalam hubungan sosial. Dalam proses sosial dapat dikatakan terjadi 

interaksi sosial apabila memenuhi persyaratan sebagai aspek 

kehidupan bersama, yaitu sebagai berikut.25 

1) Kontak Sosial (Sosial Contact) 

Kontak Sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu con atau cum 

(yang artinya bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh). 

Jadi secara harfiah artinya bersama-sama menyentuh. 

Kontak sosial merupakan tahap pertama ketika seseorang 

hendak melakukan interaksi. Dalam konsep kontak sosial terdapat 

dua jenis kontak sosial, yaitu kontak sosial primer dan kontak 

sosial sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang 

dikembangkan secara intim dan mendalam yang berupa pergaulan 

tatap muka ketika hubungan secara visual dan perasaan yang 

berkaitan dengan pendengaran senantiasa diperdengarkan. Adapun 

kontak sekunder adalah kontak yang ditandai oleh pengaruh 

keadaan luar dan jarak yang lebih besar. Kontak sekunder 

merupakan kontak sosial yang memerlukan pihak perantara, 

misalnya pihak ketiga. Hubungan sekunder dapat ,dilakukan 
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melalui alat-alat, misalnya telepon, telegraf, radio, internet, dan 

seterusnya. 

Kontak sosial pada prinsipnya adalah hubungan antara satu 

orang atau lebih, melalui percakapan dengan saling mengerti 

tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan 

masyarakat. 

2) Komunikasi 

Syarat-syarat terjadinya interaksi juga melibatkan 

komunikasi, bahwa seseorang memberikan tafsiran kepada 

perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak badaniah, 

atau sikap) , perasaan yang ingin disampaikan kepada orang 

tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi 

terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain. 

Komunikasi sosial juga memiliki cara dalam menyampaikannya. 

Dalam sosiologi dikenal dua cara dalam menyampaikan 

komunikasi yaitu sebagai berikut. 

1. Komunikasi secara langsung, pihak komunikator 

menyampaikan pesannya secara langsung kepada pihak 

komunikan. 

2. Komunikasi tidak langsung (simbolis); pihak komunikator 

menyampaikan pesannya kepada pihak komunikan melalui 

perantara pihak ketiga. Interaksi ini dilakukan dengan 



 

 

menggunakan mdia bantu untuk memperlancar dalam 

berinteraksi, misalnya internet, telepon, dan sebagainya.26 

Faktor-Faktor Yang Mendasari dan Syarat Terbentuknya 

Interaksi Sosial 

1) Faktor-Faktor yang Mendasari Terbentuknya Interaksi Sosial 

a) Faktor Internal adalah faktor yang menjadi dorongan dari 

dalam diri seseorang untuk berinteraksi sosial. Faktor internal 

meliputi hal-hal berikut: 

1. Dorongan untuk meneruskan keturunan; 

2. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan; 

3. Dorongan untuk mempertahankan kehidupan; 

4. Dorongan untuk berkomunikasi.27 

b) Faktor eksternal. Komponen faktor eksternal dalam interaksi 

sosial, sebagaimana disebutkan Soerjono Soekanto adalah 

interaksi sosial sebagai proses. Dengan demikian, 

berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada berbagai 

faktor berikut: 

1. Faktor Imitasi 

Faktor ini telah diuraikan oleh Gabriel Tarde yang 

beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu 
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(Jakarta: Rajawali), 116. 
27 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Sosial…, 53-55. 



 

 

sebenarnya berdasarkan pada faktor imitasi saja.  Misalnya 

pada anak-anak yang sedang belajar bahasa, seakan-akan 

mereka mengimitasi dirinya sendiri, mengulang-ulangi 

bunyi kata-kata, melatih fungsi-fungsi lidah dan mulut 

untuk berbicara. Kemudian ia mengimitasi kepada orang 

lain, dan memang sukar orang belajar bahasa tanpa 

mengimitasi orang lain. 

2. Faktor Sugesti 

Yang dimaksud sugesti di sini ialah pengaruh psychis, baik 

yang datang dari dirinya sendiri maupun orang lain, yang 

pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. 

3. Faktor Identifikasi 

Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk 

menjadi identic (sama) dengan orang lain, baik secara 

harfiah maupun secara batiniah. Misalnya identifikasi anak 

laki-laki untuk menjadi sama seperti ayahnya atau anak 

perempuan untuk menjadi sama dengan ibunya. Proses 

identifikasi ini mula-mula berlangsung secara tidak sadar 

(secara sendirinya) kemudian irrasional, yaitu berdasarkan 

perasaan-perasaan atau kecenderungan-kecenderungan 

dirinya yang tidak diperthitungkan secara rasional, dan 

yang ketiga identifikasi berguna untuk melengkapi sistem 



 

 

norma-norma, cita-cita dan pedoman-pedoman tingkah 

laku orang yang mengidentifikasi itu. 

4. Faktor Sympati 

Sympati adalah perasaan tertariknya orang yang satu 

terhadap orang yang lain.28 

5. Faktor motivasi, yaitu rangsangan, pengaruh, stimulus yang 

diberikan seorang individu kepada individu lain sehingga 

orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan 

apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh 

rasa tanggung jawab. 

6. Motivasi biasanya diberikan oleh orang yang memiliki 

status yang lebih tinggi dan berwibawa. Contohnya, 

motivasi dari seorang ayah kepada anaknya dan dari 

seorang guru kepada siswa. 

7. Faktor empati mirip dengan simpati, tetapi tidak hanya 

perasaan kejiwaan. Empati disertai dengan perasaan 

oranisme tubuh yang sangat dalam (intens). 

Subjek interaksi ditentukan berdasarkan jumlah pelakunya, 

yang terdiri atas beberapa komponen berikut. 

a) Interaksi antarindividu. Individu yang satu memberikan 

pengaruh, rangsangan, dan stimulus kepada individu 
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lainnya. Wujud interaksi dapat dalam bentuk berjabat 

tangan, saling menegur, bercakap-cakap atau mungkin 

bertengkar., 

b) Interaksi antara individu dan kelompok. Misalnya, seorang 

ustaz sedang berpidato di depan orang banyak. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan 

dengan kepentingan kelompok.29 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang akan penulis teliti maka penulis 

melakukan telaah terdahulu dengan mencari judul penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti terdahuu, diantaranya: 

1. Penelitian Yulia Trinika (2015, Universitas Tanjungpura) yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan 

Psikososial Anak Usia Prasekolah di TK Swasta Kristen Imanuel 

Pontianak Tahun Ajaran 2014/2015” dengan kata lain penelitian ini 

diambil di wilayah perkotaan. Memberikan kesimpulan dari 170 orang 

siswa yang berusia 3-6 tahun, ada sebanyak 166 orang anak di TK 

Swasta Kristen Imanuel Pontianak yang menggunakan gadget. Dengan 

lamanya penggunaan gadget 35 menit hingga 5jam per hari. Ini 

menyebabkan dari 170 anak, sebanyak 61 yang menurut pengamatan 
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orang tua di rumah, anak lebih menyenangi menggunakan gadgetnya 

dibanding bermain dengan teman sebayanya. 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Usia 

Prasekolah di TK Swasta Kristen Imanuel Pontianak Tahun Ajaran 

2014/2015. 

Metode : Jenis metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 

survey deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Intrumen 

penelitian berupa kuesioner dengan sampel sebanyak 95 responden. 

Hasil : Hasil uji chi squre menunjukkan nilai p=0,005 (p<0,05). Nilai 

ini menyatakan bahwa ada pengaruh penggunaan gadget terhadap 

perkembangan psikososial anak usia prasekolah. 

Kesimpulan : Ada pengaruh penggunaan gadget terhadap penggunaan 

psikososial anak usia prasekolah di TK Kristen Imanuel Pontianak 

Tahun Ajaran 2014/2015. Oleh sebab itu, sekolah diharapkan dapat 

selalu memberikan kegiatan yang mampu menstimulus perkembangan 

psikososial anak ketika berada di lingkungan sekolah. Kemudian 

orang tua diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi anak ketika 

penggunaan gadget di rumah.30 
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Usia Prasekolah di TK Kristen Imanuel Pontianak Tahun Ajaran 2014/2015”. (Skripsi, Universitas 

Tanjungpura Pontianak, 2015). 



 

 

2. Penelitian Maya Ferdiana Rozalia (Universitas Negeri Malang) yang 

berjudul “Hubungan Intensitas Pemanfaatan Gadget dengan Prestasi 

Belajar Siswa kelas V SDN Se-Gugus VIII Kecamatan Blimbing Kota 

Malang”, dengan kata lain penelitian ini diambil di wilayah perkotaan. 

Memberikan kesimpulan bahwa : 

Tujuan : (1) mendeskripsikan intensitas pemanfaatan gadget, (2) 

mendeskripsikan prestasi belajar siswa, (3) menemukan hubungan 

intensitas pemanfaatan gadget dengan prestasi belajar siswa. 

Metode : penelitian ini menggunakan rancangan kuantitaif 

korelasional. 

Hasil : (1) intensitas pemanfaatan gadget (X) pada kategori “sedang” , 

sebanyak 144 siswa dengan presentasi 67%, (2) variable prestasi 

belajar siswa “Y” , responden termasuk dalam kategori “cukup” , 

sebesar 153 siswa dengan presentasi 71%, (3) uji korelasi produk 

momen yang telah dilakukan dengan tingkat kesalahan 5% diketahui 

rhitung sebesar -0,033 dan rtabel sebesar 0,133 , pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa h0 diterima. Kesimpulan penelitian 

dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang tidak 



 

 

signifikan antara intensitas pemanfaatan gadget dengan prestasi belajar 

siswa.31 

3. Penelitian Nisa Khairuni (2016, UIN Ar-Raniry Banda Aceh) yang 

berjudul “Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap 

Pendidikan Akhlak Anak,” dengan kata lain penelitian ini diambil di 

wilayah perkotaan yang memberikan kesimpulan bahwa Penulis 

menelaah mengenai dampak positif dan negatif sosial media terhadap 

pendidikan akhlak anak di sekolah SMP Negeri 2 kelas VIII Banda 

Aceh, hal ini sangat menarik karena banyaknya anak yang 

menyalahgunakan media sosial. Karya ini menganalisa tentang 

penggunaan sosial media yang berdampak pada pendidikan akhlak 

anak. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui karya 

literatur lain, peneliti juga menginterview kepala sekolah dan siswa 

sebanyak 16 orang siswa serta melakukan observasi di sekolah 

tersebut. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan maka dapat 

diketahui dampak positif dan negatif penggunaan sosial media 

terhadap pendidikan akhlak anak. Adapun dampak positif 

perkembangan sosial media terhadap pendidikan akhlak anak 

diantaranya anak dapat beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan 

mengelola jaringan pertemanan, serta membuat anak mudah 
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Siswa kelas V SDN Se-Gugus VIII Kecamatan Blimbing Kota Malang” (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2017). 



 

 

menyelesaikan tugas-tugasnya, sedangkan dampak negatif 

perkembangan sosial media terhadap pendidikan akhlak anak sangat 

banyak diantaranya dapat membuat kelalaian pada anak sehingga 

anak-anak kurang displin dan bersifat malas, membuat anak-anak 

dengan mudah untuk menyontek karya-karya orang lain, tidak sopan 

baik dalam berpakaian maupun berbicara, sering bertengkar akibat 

adegan-adegan yang berbahaya seperti adegan pornografi, kekerasan, 

peperangan dan lain sebagainya, serta membuat anak bolos sekolah 

karena mereka merasa lebih nyaman berada di warnet dari pada belajar 

di sekolah, bukan hanya itu sosial media juga membuat anak-anak 

menghabiskan uang jajan anak sehingga anak mengambil uang 

orangtuanya secara diam-diam untuk mengaksesnya di warnet. Oleh 

karena itu sosial media dapat menyebabkan kemorosatan pendidikan 

akhlak anak.32 

Maka dari itu dalam penelitian ini akan lebih fokus kepada 

penggunaan gadget pada anak usia pendidikan dasar dalam meningkatkan 

interaksi sosial di wilayah pedesaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.33 Penelitian kualitatif 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.34 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, dan dalam hal 

ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus merupakan eksplorasi dari 

sistem terikat atau sebuah kasus (atau banyak kasus) dari waktu ke waktu 

melalui pengumpulan data mendalam dan mendatail yang melibatkan sumber-

sumber informasi yang banyak dengan konteks yang kaya.35 Studi kasus 

digunakan secara tepat dalam  banyak bidang. Di samping ini merupakan 

penyelidikan secara rinci atau setting, satu subyek tunggal, atau kumpulan 

                                                           
33 Anslem Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad  

Shodiq dan Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 4.  
34 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.  
35 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 70.  
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dokumentasi atau satu kejadian tertentu.36 Metode yang biasanya 

dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan, dan 

pemanfaatan dokumen.  

2. Kehadiran Penelti 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor sekaligus pengumpul data. 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

pengamat, dan partisipatif. 

Peneliti ikut masuk dalam objek penelitian, tetapi hanya sekedar 

mengamati, tidak ikut campur dalam proses penggunaan gadget dalam 

meningkatkan interaksi sosial. Serta kehadiran peneliti di lokasi penelitian, 

diketahui statusnya oleh informan atau subyek. 

Peneliti memulai penelitiannya  di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo 

pada hari Rabu, tanggal 10 januari 2018. Dalam kurun waktu tersebut peneliti 

mewawancarai, mendekomentasi, dan mengobservasi tentang semua hal yang 

berkaitan dan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo 

yang tepatnya di jalan Kasatrian Desa Karangan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo yang dimana banyak di temui siswa yang kesehariannya 

banyak menghabiskan waktu menggunakan gadget untuk bermain game atau 

sosial media. 

                                                           
36 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif..., 9.  



 

 

Atas dasar inilah dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan gadget anak usia pendidikan dasar terhadap interaksi sosial di 

SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh.37 Menurut Lofland dalam bukunya Basrowi 

dan Suwandi, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata, 

tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. 

Sesuai dengan fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: untuk mendapatkan data tentang penggunaan gadget 

pada anak usia pendidikan dasar dalam meningkatkan interaksi sosial di 

lingkungan sekolah, sumber datanya adalah kepala sekolah, wali kelas V 

Umar, siswa kelas V usman, dan siswa kelas V usman dan kelas V Umar. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode 

survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek 
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penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan 

komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara dapat 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu: melalui tatap muka atau melalui telepon.38 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka, artinya wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, 

melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi dengan 

melakukan pengamatan untuk mengeceknya.39 Peneliti juga 

menggunakan petunjuk umum wawancara, artinya bahwa pewawancara 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam 

proses wawancara. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan 

disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang 

sebenarnya. 

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti untuk 

mendapatkan data diantaranya yaitu: 

1) Kepala sekolah : M.Nanik Sri Winarni, S.Pd. 

2) Wali kelas V Umar : Dina Dwi Nurnitasari, S.Pd. 

3) Wali kelas V Usman : Heni Yunarminingsih,S.Pd.SD 

4) Siswa kelas V Umar : Zulfia 

5) Siswa kelas V Usman: Rifa 
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2. Observasi 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal 

yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan,\\ benda-benda, 

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara 

yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti 

perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.40 

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi digunakan dalam 

penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara 

langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku, dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-

hari objek penelitian karakteristik fisik dan situasi sosial., dan perasaan 

pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di 

lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari 

observasi deskriptif (deskriptif observations) secara luas. Yaitu berusaha 

melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi di sana. 
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ruzz Media, 2012), 165. 

 



 

 

Kemudian, setelah perekeman dan analisis data pertama, peneliti 

menyampaikan pengumpulan datanya dan mulai menciptakan observasi 

terfokus (focused observations). Dan akhirnya, setelah dilakukan lebih 

banyak lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di lapangan. 

Peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan 

observasi selektif (selective observations). Sekalipun demikian, peneliti 

masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan 

data. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengadakan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di 

lapangan. Pada waktu di lapangan, dia membuat “catatan”. Setelah pulang 

ke rumah atau tempat-tempat barulah menyusun ‘catatan lapangan”. 

Format rekaman hasil observasi (pengamatan) catatan 

lapangan dalam penelitian ini menggunakan format rekaman hasil 

observasi. Selanjutnya yang diobservasi dalam penelitian ini adalah 

siswa-siswa kelas V Usman dan V Umar yang menggunakan gadget di 

SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

 

 

 



 

 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data 

yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui 

observasi dan wawancara mendalam.41 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Menyusun 

format dokumentasi atau “form dokumentasi/form pencatatan dokumen”, 

dibandingkan dengan alat atau instrumen pengumpulan data lainnya dapat 

dikatakan lebih mudah. Sebab, dalam membuat form dokumentasi, 

peneliti tinggal membuat “blangko” yang sesuai guna tempat 

memasukkan atau memindahkan data relevan dari sesuatu 

sumber/dokumen.42 

Teknik dokumentasi ini sengaja  digunakan dalam penelitian 

sebab: pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau 

dari konsumsi waktu. Kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang stabil, baik keakuratannya mereflesikan situasi yang 

terjadi di masa lampau maupun depan dan dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan. Ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam 
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konteksnya. Keempat, sumber ini sering merupakan pertanyaan yang 

legal yang dapat memenuhi akuntabilitas, hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini, dicatat dalam format rekaman dokumentasi. 

Kemudian yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah sejarah 

singkat berdirinya SDN 1 Karangan Balong Ponorogo, visi, misi sekolah, 

dan tujuan sekolah, serta struktur organisasi di SDN 1 Karangan Balong 

Ponorogo. 

6. Teknik Analisi Data 

Teknik analsisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif, 

artinya bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. 

Adapun langkah-langkah analisis:43  

 

 

 

Gambar 1. Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman 

                                                           
43 Emzir, Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 134.  
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Keterangan gambar:44 

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 

mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun 

data dalam dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat 

digambarkan dan diverifikasikan.  

2. Model Data (Data Display) 

Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan 

informasi yang tersususn yang membolehkan pendeskripsian 

kesimpulan dan pengambilan data. 

Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, 

jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit 

informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara 

langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat 

melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan 

kesimpulan yang dijustifikasikan.  

3. Penarikan /Verifikasi Kesimpulan  

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memutuskan apakah “makna” sesuatu,mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan 

proposisi-proposisi.  
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Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-

kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan  

(spektisme), tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama 

masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan 

mendasar. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data 

hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang 

digunakan dalam penelitian. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.45 

Triangulasi dengan penyidik memanfaatkan peneliti atau pengamat 

lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan  data. 

Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam 

pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat 

direalisasikan dilihat dari  segi teknik ini.46 

 

 

                                                           
45 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif..., 330.  
46 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian...,319.  



 

 

Menurut Denzin dalam bukunya Lexy J. Moleong ada 4 macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu:  

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Hal yang demikian dapat dicapai dengan jalan: membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya 

secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orag 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, 

dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.47 

2. Triangulasi Penyidik 

Teknik triangulasi ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat 
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direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan 

hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.48 

Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak 

sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap 

hasil pengumpulan data. 

3. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan 

untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.  

Menurut Lincoln dan Guba dalam bukunya Lexy J. Moleong, 

berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton dalam 

bukunya Lexy J. Moleong berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat 

dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (rival 

explanation).49 

4. Triangulasi Metode 

Dalam hal ini terdapat dua strategi yang harus dilakukan, yaitu: 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data, dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama.50 

 

                                                           
48 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif..., 331.  
49 Ibid., 331.  
50 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian..., 323.  



 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah tahap pra lapangan, yang 

meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. 

Kemudian tahap pekerjaan  lapangan, meliputi memahami  latar 

penelitian dan persiapan diri dan mengumpulkan data. Tahap analsisis data 

meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data, dan yang terakhir 

adalah tahap penulisan laporan. 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah  Berdirinya SDN 1 Karangan Balong  

SDN 1 Karangan didirikan tahun 1951, yang saat itu merupakan 

sekolah induk satu-satunya di Desa Karangan yang dahulu bernama SDN 

Karangan 1. Namun, karena lambat laun siswanya semakin banyak, maka 

didirikan sekolah lagi dengan nama SDN Karangan 2 yang dikenal dengan 

sekolah impres. Sekolah itu dibangun di samping kanan-kiri SDN Karangan 

1 yang berada dalam satu halaman. Seiring perjalanannya kedua sekolah 

tersebut berjalan berdampingan dengan baik. Hingga akhirnya pada tahun 

2010 kedua sekolah tersebut di digabung menjadi satu dengan nama SDN 1 

Karangan. 

Lambat laun SDN 1 Karangan terus berkembang dengan pesat mulai 

dari keadaan fisik (gedung dan sarana prasarananya) maupun non fisik 

(akademik maupun non akademiknya). Sehingga dengan adanya dukungan 

komponen-komponen tersebut sekolah ini banyak mendapatkan prestasi di 

berbagai bidang, mulai tingkat kecamatan hingga provinsi. Dan dalam 

kurun 5 tahun terakhir ini, dimulai tahun 2013 SDN 1 Karangan sudah 

ditunjuk sebagai peserta calon sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten 

Ponorogo. Hingga akhirnya pada tahun 2014 ditetapkan sebagai Sekolah 
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Adiwiyata tingkat Kabupaten Ponorogo. Setelah itu SDN 1 Karangan terus 

berbenah untuk menunjukkan diri sebagai sekolah yang benar-benar hijau, 

bersih, dan alami dengan berbagai upaya yang dilakukan. Hingga akhirnya 

ditahun 2017 kemarin sekolah ini mendapatkan prestasi sebagai sekolah 

Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Tidak hanya itu, masih banyak predikat yang disandang oleh SD di 

pedesaan ini, diantaranya adalah predikat sebagai sekolah model, sebagai 

sekolah keluarga, sebagai sekolah sehat (UKS) dan lain-lain. Sehingga 

sekolah ini tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khusunya dari 

Desa Karangan dan umumnya dari luar. Semoga sekolah ini tetap eksis 

selama-lamanya.51 

2. Letak Geografis SDN 1 Karangan Balong  

Secara geografis SDN 1 Karangan lokasinya sangat strategis, terletak 

±11 km dari kota Ponorogo dan berada di daerah pedesaan yang jauh dari 

kebisingan kendaraan dan polusi udara. Berada di tengah-tengah desa serta 

mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Karangan khususnya dam 

umumnya masyarakat di luar Desa Karangan. Sekolah ini ada di Jl. 

Kasatriyan No. 22 Dukuh Karangan Desa Karangan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. 
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Sekolah ini juga dekat dengan akses umum seperti: Kantor Desa 

Karangan, TK Dharma Wanita, dan Polindes yang berada persis di depan 

sekolah. Selain itu, tidak jauh juga dengan Puskesmas, kantor Camat, 

Koramil, dan Polsek Balong yang jaraknya ±1 km dari sekolah yang dapat 

ditempuh dengan mudah. 

Lingkungan sekolah yang sehat, hijau, bersih, dan alami membuat 

kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah terasa tenang dan nyaman. Hal 

itu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan ramah 

lingkungan di sekolah. Sehingga pada tahun 2014 mendapatkan predikat 

Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Ponorogo, berselang dua tahun di 

tahun 2017 SDN 1 Karangan mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata 

tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Predikat sekolah Adiwiyata tersebut menunjukkan bahwa SDN 1 

Karangan termasuk kategori sekolah yang mengedepankan kebersihan, 

kesehatan, kealamiahan dan kehijauan lingkungan sekolah. Hal itu tentu 

sangat membantu terwujudnya warga sekolah yang sehat, baik sehat secara 

jasmani maupun rohani. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Visi dan Misi SDN 1 Karangan Balong  

Visi dan misi SDN 1 Karangan Balong yaitu:52 

a. VISI: Visi SDN 1 Karangan Balong adalah “BISA” BERPRESTASI, 

BERIMAN, SIGAP, DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN. 

b. MISI : 

1) Meningkatkan pelaksanaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dalam pembelajaran secara rutin. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam rangka 

pengembangan potensi siswa secara maksimal untuk memperoleh 

output peserta didik yang berkualitas. 

3) Menciptakan suasana sekolah yang hijau, bersih, bebas polusi, 

mencegah kerusakan lingkungan dan sebagai pusat dan sumber 

kegiatan pembelajaran sehingga semua warga sekolah selalu 

senang berada di sekolah. 

4) Melaksanakan pembelajaran tpa dan pembelajaran tartil al-quran  

membiasakan sholat duha, dhuhur ,dan asar berjamaah, dan 

melaksanakan perilaku 3 r (reduce, reuse, recycle). 

4. Struktur Organisasi 

Sekolah akan lancar dalam proses belajar mengajar apabila ditopang 

dengan struktur organisasi yang baik, dimana para stafnya bekerja sesuai 

dengan profesinya. Sekalipun sudah ada kepala sekolah yang berada 

                                                           
52 Lihat transkip dokumentasi nomor 02/D/12-IV/2018 



 

 

ditengah-tengahnya, tanpa pembantu bagian urusan kedalam dan keluar 

niscaya sekolah tersebut tidak akan berdiri tegak dan mencapai tujuan 

sebagaimana yang  diharapkan. Adapun struktur organisasi sekolah di bagi 

dalam beberapa komponen dengan pearnnya masing-masing seperti berikut:  

Kepala sekolah di SDN 1 Karangan yang bernama Ibu Nanik Sri 

Winarni, S.Pd  berperan sebagai manager, edukator, administrator, leader 

motivator, dan juga inovator. Bapak Suparman S.Pd di SDN 1 Karangan 

selaku wakil kepala sekolah perannya membantu kepala sekolah dalam 

melakukan berbagai kegiatan menyusun rencana, pengarahan, 

pengorganisasian, pengawasan, penilaian, pengembangan keunggulan, 

menyusun laporan maupun ketenagakerjaan. Bagian kurikulum yaitu Bapak 

Sungkono S.Pd, peran dari bagian kurikulum di sini adalah untuk menyusun 

kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas para guru maupun jadwal 

pelajaran, mengatur pelaksanaan program pengayaan, dan mengatur mutasi 

siswa maupun menyusun laporan. Bagian kesiswaan yaitu Ibu Heni 

Yunarminingsih, S.Pd berperan untuk mengatur pelaksanaan bimbingan 

konseling, menyusun pelakasanaan ekstra kurikuler, menyelenggarakan 

olahraga, dan menyeleksi calon penerima siswa. Dan selanjutnya bagian 

sarana dan prasarana yaitu Bapak Ah. Syaifuddin, BA berperan untuk 



 

 

merencanakan kebutuhan prasarana penunjang kegiatan belajar, mengatur 

pemanfaatan sarana dan prasarana, dan menyusun laporan.53 

Tenaga pengajar di SDN 1 Karangan Balong ini berjumlah 24 orang 

guru yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Guru di 

SDN 1 Karangan yang menyandang gelar sarjana ada 21 orang guru dan 

yang menyandang lulusan SMA ada 3 orang guru.54 

Sedangkan data siswa saat peneliti melakukan penelitian di SDN 1 

Karangan tahun ajaran 2018/2019 terdapat 12 kelas, dengan jumlah  siswa 

secara kesuluruhan 258 siswa, yang terdiri dari 136 siswa laki-laki dan 122 

siswa perempuan.55 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Penggunaan gadget di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo dalam 

peningkatan interaksi sosial. 

SDN 1 Karangan merupakan salah satu sekolah impress yang 

berada di desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. SDN 1 

Karangan saat ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Nanik Sri 

Winarni,S.Pd. 

SDN 1 Karangan memiliki lingkungan sekolah yang sehat, hijau, 

bersih, dan alami membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah terasa 

tenang dan nyaman. Hal ini didukung dengan adanya sarana dan prasarana 
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55 Lihat transkip dokumentasi nomor 04/D/12-IV/2018 



 

 

yang memadai dan ramah lingkungan di sekolah. SDN 1 Karangan juga 

termasuk kategori sekolah yang mengikuti perkembangan di era 

globalisasi. Walaupun SDN 1 Karangan berada di wilayah pedesaan, 

tetapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah 

berkembang pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi menjadikan SDN 1 Karangan jauh lebih maju. Hal ini sejalan 

dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nanik Sri Winarni selaku kepala 

sekolah SDN 1 Karangan Balong: 

“menurut ibu, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi sangat penting untuk kemajuan sekolah. Dengan 

adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi salah 

satunya yaitu gadget, maka semakin memudahkan dalam proses 

interaksi sosial. Namun sebaliknya jika sekolah tidak mengikuti 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka 

sekolah akan ketinggalan jaman.” 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di desa 

Karangan Balong khususnya di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo sudah 

berkembang sangat pesat. Terbukti dengan banyaknya anak-anak yang 

sudah memiliki dan menggunakan gadget. seperti halnya yang di 

sampaikan oleh Bu Nanik bahwa56: 

“Sekitar 75% anak-anak di SDN 1 Karangan sudah memiliki 

gadget. Mereka mempunyai gadget karena di fasilitasi oleh 

orangtua mereka. Apalagi jika orangtuanya bekerja diluar negeri, 

orangtua memberikan fasilitas gadget bahkan wifi untuk 

anaknya.” 

Saat ini bisa dikatakan hampir semua orang menggunakan 

gadget, mulai dari smartphone, tablet, ataupun laptop. Seperti halnya 

                                                           
56 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/07-IV/2018. 



 

 

anak-anak di SDN 1 Karangan Balong bahwasannya sebagian besar 

mereka mempunyai gadget jenis smartphone. Gadget memungkinkan kita 

berhubungan dengan banyak orang. Dengan gadget, interaksi sosial yang 

pada awalnya harus bertatap muka secara langsung, sekarang tidak harus 

bertatap muka secara langsung. 

Gadget saat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan. Dengan 

adanya gadget anak bisa memanfaatkan gadget tersebut untuk melakukan 

berinteraksi sosial. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Nanik57: 

“disini anak-anak menggunakan gadget untuk alat komunikasi 

dengan orangtua, guru, dan teman-teman. Sebagian besar mereka 

melakukan interaksi dengan sosial media. Kami biasanya 

melakukan komunikasi lewat chat pribadi atau grup yang dibuat 

setiap kelas” 

Gadget memiliki banyak manfaat dalam hal menunjang interaksi 

sosial. Hal tersebut juga di manfaatkan oleh pihak sekolah dalam 

menunjang interaksi sosial anak salah satunya dengan membuatkan anak-

anak grup setiap kelas. Seperti yang dijelaskan bu Dina selaku wali kelas 

V Usman bahwa58 : 

“di SDN 1 Karangan kami buatkan grup setiap kelas agar melatih 

anak dalam berkomunikasi dan berbahasa serta memudahkan 

guru membagikan informasi seputar kegiatan sekolah. Dengan 

adanya grup anak-anak menjadi lebih akrab antara satu dengan 

lainnya” 

Selain dibuatkannya grup setiap kelas, pihak sekolah di SDN 1 

Karangan terutama wali kelas juga membuat grup dengan wali murid. Hal 
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ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait dengan masalah yang 

dihadapi anak di sekolah. Seperti yang di sampaikan bu Dina59: 

“untuk mengontrol keadaan anak-anak, saya juga membuat grup 

dengan wali murid dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

berkonsultasi masalah anaknya. Dengan adanya aplikasi di 

dalam gadget semakin memudahkan dalam berkonsultasi 

khususnya mengenai murid.” 

Selain untuk menghubungi orangtua, gadget yang mereka miliki 

digunakan untuk menghubungi teman-temannya untuk menanyakan tugas 

sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Zulfia siswi kelas V Usman60: 

“saya menggunakan gadget untuk menghubungi teman-teman 

untuk menanyakan tugas sekolah. Biasanya juga buat 

menghubungi orangtua untuk dijemput sekolah karena rumah saya 

jauh.” 

Jadi gadget yang dimiliki oleh anak-anak usia pendidikan dasar 

ini juga digunakan sebagai alat untuk mencari informasi dan mencari 

tugas sekolah. Dimana teknologi yang semakin canggih seperti gadget ini 

sudah dilengkapi oleh internet yang bisa untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan. Anak-anak ini menggunakan gadget nya untuk mencari 

informasi tentang pelajaran yang belum di mengerti dan pelajaran yang 

akan di pelajari besok selain itu juga digunakan untuk mencari tugas yang 

diberikan oleh gurunya di sekolah. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Bu 

Dina sebagai berikut61: 

 “biasanya anak-anak saya suruh untuk mencari materi 

pembelajaran contohnya gambar. Yang kedua saya berikan 
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aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) agar siswa 

mengetahui kata baku dan tidak baku. Yang ke tiga siswa di 

suruh mendownload google translate untuk memudahkan siswa 

dalam mentranslet bahasa inggris” 

Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya gadget 

semakin memudahkan siswa dalam melakukan komunikasi  dengan 

orangtua, guru dan teman-temannya juga membantu dalam menyelesaikan 

tugas sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Rifa anak kelas V Usman62: 

“biasanya saya disuruh untuk brosing materi pelajaran sama bu 

dina. Bu dina juga mengharuskan setiap hp mempunyai KBBI 

dan google translet biar mudah dalam belajar.” 

Gadget memiliki banyak sekali nilai positif yaitu, memberi 

kesempatan anak untuk leluasa mencari informasi. Apalagi anak-anak 

sekolah sekarang di tuntut untuk mengerjakan tugas melalui internet. 

Selain itu nilai positif dari gadget yaitu menjadikan komunikasi menjadi 

lebih mudah dan praktis, menambah banyak teman dari segi sosial, dan 

juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari segi pendidikan. 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penggunaan 

gadget di SDN 1 Karangan Balong memiliki dampak positif yang sangat 

bagus untuk menunjang sosial dan pengetahuan anak. Dengan adanya 

aplikasi sosial media didalam gadget siswa menjadi lebih mudah dalam 

melakukan interaksi dengan oranglain. Anak bisa menjadi lebih akrab 

dengan teman-temannya, orangtua, maupun guru. Dengan disediakannya 

materi edukasi dalam gadget seperti KBBI dan google translet, maka 
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siswa menjadi lebih mudah dalam mempelajari kata serta menambah 

wawasan dan pengetahuan. 

Gadget akan membantu perkembangan fungsi adaptasi seorang 

anak. Artinya kemampuan seseorang untuk bisa menyesuaikan diri dengan 

keadaan lingkungan sekitar dan perkembangan zaman. Jika perkembangan 

zaman sekarang muncul gadget, maka anakpun harus tau cara 

menggunakannya. Jadi, seorang anak harus mengetahui fungsi gadget dan 

harus bisa menggunakannya karena salah satu fungsi adaptasi manusia 

zaman sekarang adalah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. 

Seperti halnya yang dijelaskan oleh bu Dina63: 

“apabila siswa tidak memiliki gadget maka siswa akan 

ketinggalan informasi. Karena sekarang zaman teknologi 

komunikasi, oleh karena itu kita harus mengikuti perkembangan 

teknologi zaman sekarang. Karena apabila kita menghindarinya, 

maka kita akan ketinggalan zaman.” 

 

 

2. Jenis-jenis media sosial yang digunakan untuk melakukan interaksi 

sosial di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

Secara umum sosial media di definisikan sebagai media online 

yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi 

berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

Beberapa situs media sosial yang popular saat ini adalah blog, whatsapp, 

facebook, dan wikipedia. Media sosial adalah salah satu perkembangan 
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teknologi yang memberikan andil besar dalam memberikan kemudahan 

bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. 

Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti selama proses 

penelitian di SDN 1 Karangan Balong ponorogo, didapati sebagian besar 

anak-anak menggunakan sosial media untuk melakukan komunikasi. 

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bu Heni selaku wali kelas V 

Umar64: 

“disini sebagian besar anak-anak bahkan guru menggunakan 

sosial media untuk melakukan komunikasi dengan oranglain. 

Karena sosial media dianggap lebih mudah dan praktis dalam 

penggunaannya”. 

 Menurut penuturan dari Bu Heni, dalam wawancaranya dengan 

peneliti mengenai jenis sosial media yang digunakan adalah sebagai 

berikut65: 

“disini jenis sosial media yang sering digunakan anak-anak 

maupun guru adalah jenis sosial media whatsapp dan facebook. 

Tetapi media sosial yang paling sering digunakan oleh anak-anak 

maupun guru adalah whatsapp. Hal ini karena sosial media 

whatsapp dirasa sangat mudah digunakan untuk berinteraksi di 

bandingkan sosial media lain seperti facebook.” 

Sosial media secara umum terbagi dalam beberapa karakter yaitu 

adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat 

dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam 

beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu 

sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam 
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berkomunikasi. Sebagaimana yang diketahui sebelum muncul dan 

populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara 

sms atau telepon lewat gadget. Namun sekarang dengan adanya media 

sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau 

berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di sosial media. Seperti halnya 

yang disampaikan oleh Bu Nanik sebagai berikut66: 

“dulu sebelum ada fasilitas gadget seperti whatsapp, guru melakukan 

konsultasi melalui surat yang diberikan kepada orangtua atau tatap 

muka secara langsung. Dengan munculnya berbagai aplikasi dalam 

gadget di era sekarang ini memudahkan pihak sekolah dalam 

menghubungi orangtua untuk melakukan konsultasi mengenai siswa. 

Pihak sekolah menggunakan aplikasi grup whatsapp antara wali kelas 

dengan orang tua sehingga memudahkan wali kelas untuk 

berkonsultasi dengan orang tua atau sebaliknya.” 

Selain memudahkan pihak sekolah dalam berkomunikasi dengan 

orangtua, aplikasi di dalam gadget juga memudahkan siswa dalam 

melakukan interaksi dan dengan mudah mendapatkan informasi. Seperti 

dijelaskan oleh Bu Heni bahwa67: 

“dengan adanya aplikasi whatsapp, siswa dapat memperluas 

jaringan persahabatan. Mempererat hubungan antara siswa 

dengan temannya, guru ataupun keluarga. Whatsapp juga 

memudahkan dalam menyebarkan informasi dari sekolah.” 

Sosial media whatsapp memiliki berbagai macam manfaat untuk 

meningkatkan interaksi sosial, seperti yang dijelaskan oleh bu Dina68: 

“whatsap digunakan sebagai situs jejaring sosial yang membuat 

anak menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Dengan 

adanya whatsapp, anak juga bisa belajar berbahasa.” 
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Selain itu, aplikasi whatsapp mendatangkan pengaruh komunikasi 

yang besar bagi para guru, orangtua dan siswa SDN 1 Karangan. Dengan 

adanya whatsapp dapat memperlancar komunikasi dua arah. Seperti yang 

dijelaskan oleh bu Dina69:  

“misalnya yang pertama antara guru dengan guru, sesama guru 

lebih lancar dalam berkomunikasi jika menggunakan whatsapp 

dari pada SMS. Sehingga pesan yang dikirim bisa sangat banyak 

dan jelas. Disamping itu, dibentuknya group sesama guru 

memudahkan terjalinnya komunikasi yang sangat efektif dan 

lancar. Yang kedua antara guru dengan siswa, dengan whatsapp 

agenda kelas dan kontrol para siswa menjadi sangat mudah. 

Sebab setiap kelas ada group whatsapp yang di isi oleh wali 

kelas dan para siswa masing-masing kelas.”  

Selanjutnya sebagaimana penjelasan dari bu Heni mengenai 

pengaruh penggunaan aplikasi whatsapp yaitu sebagai berikut70:  

“whatsapp juga memudahkan komunikasi antara guru dengan 

wali murid. Dengan adanya whatsapp dan dibentuknya group 

antara guru dan wali murid, komunikasi menjadi sangat mudah. 

Agenda-agenda sekolah, kontrol siswa di rumah menjadi sangat 

efektif. Selain itu memudahkan kontrol guru yakni setiap guru 

memiliki akun whatsapp dan tergabung dalam group yang telah 

dibentuk. Guru bisa menyampaikan aspirasi, saran dan evaluasi 

terhadap guru di dalam group tersebut tanpa harus bertemu 

secara langsung. Selanjutnya berjalannya agenda sekolah. 

Sekolah memiliki banyak agenda dan kegiatan. Dengan adanya 

whatsapp dan dibentuknya group, maka agenda sekolah mudah 

untuk dilaksanakan karena komunikasi berjalan sangat efektif.”

   

Media sosial yang berupa aplikasi whatsapp ini adalah aplikasi 

instan untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya whatsapp hampir 

sama dengan aplikasi SMS yang biasa digunakan di ponsel lama. Tetapi 
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aplikasi whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. 

Whatsapp juga menjadi aplikasi yang paling fenomenal dengan memiliki 

pengguna yang paling banyak di dunia. Jadi tidak heran jika pihak sekolah 

di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo juga memanfaatkan aplikasi 

whatsapp untuk menunjang ketrampilan sosial mereka. 

3. Kontribusi penggunaan gadget dalam peningkatan interaksi sosial di 

SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

Pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi memiliki 

implikasi dalam perilaku komunikasi masyarakat. Jika sebelumnya 

masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan 

informasi, maka sekarang hanya butuh beberapa menit, bahkan detik saja 

untuk menyampaikan informasi, yakni dengan cara berkomunikasi dengan 

gadget. Hal yang sama di hadapi oleh masyarakat di zaman sekarang ini 

adalah mendapatkan informasi semakin mudah dan cepat di peroleh 

dengan menggunakan internet untuk mengetahui berbagai macam 

informasi. Sebagaimana di jelaskan oleh Bu Heni71: 

“dulunya komunikasi harus dilakukan secara langsung dan 

membutuhkan waktu yang lama, tetapi setelah adanya gadget 

komunikasi menjadi lebih mudah tanpa harus tatap muka secara 

langsung. Dengan adanya gadget akan memudahkan anak-anak 

dalam mencari tugas sekolah”. 

Berbicara mengenai dampak penggunaan gadget sudah sangat jelas 

bahwa gadget dapat membantu dalam proses peningkatan interaksi sosial 
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anak. Hal ini bisa dilihat dengan adanya gadget akan semakin 

memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Gadget tidak hanya selalu 

memberi dampak negatif bagi siswa. Tetapi Gadget juga memiliki 

manfaat dalam meningkatkan interaksi sosial siswa sekolah dasar. 

Pemanfaatan gadget sebagai media dalam meningkatkan interaksi sosial di 

lingkungan sekolah dasar di rasa sangat perlu untuk mengikuti 

perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Dibuktikan dengan 

adanya gadget komunikasi antara siswa dengan teman sebaya, dengan 

guru bahkan dengan orangtuanya menjadi lebih baik. 

Pada dampak positif penggunaan gadget dalam meningkatkan 

interaksi sosial adalah memudahkan siswa dalam melakukan interaksi 

dengan orang tua, guru,  ataupun teman sebaya. Gadget juga dianggap 

sebagai “teman” saat ini bagi masyarakat khususnya anak-anak di 

lingkungan sekolah dasar, sehingga diharapkan gadget dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan interaksi sosial. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bu Nanik bahwa72: 

“Gadget memiliki manfaat yaitu pertama, memperluas jaringan 

persahabatan. Melalui gadget siswa dapat memperluas jaringan 

persahabatan mereka karena dapat dengan mudah dan cepat 

bergabung ke sosial media yang telah disediakan. Mereka dapat 

dengan mudah untuk berbagi bersama teman mereka. Kedua, 

mempermudah komunikasi. Gadget merupakan salah satu alat yang 

memiliki tekhnologi canggih. Semua orang dengan mudah dapat 

berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia 

menggunakan gadget. Siswa sekolah dasarpun juga dianjurkan untuk 
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berkomunikasi, tidak menutup kemungkinan jika ada sesuatu hal 

yang penting maka siswa dapat menghubungi orang tua mereka atau 

siapapun melalui gadget.” 

Seperti yang dijelaskan oleh bu Nanik bahwasannya gadget 

memiliki manfaat terhadap kemampuan interaksi sosial anak. Pertama, 

memperluas jaringan persahabatan. Melalui gadget anak dapat 

memperluas jaringan persahabatan mereka karena dapat dengan mudah 

dan cepat bergabung ke media sosial yang telah disediakan. Mereka juga 

dengan mudah berbagi bersama teman mereka. Kedua mempermudah 

komunikasi anak. Gadget merupakan salah satu alat yang memiliki 

teknologi canggih. Semua orang dengan mudah dapat berkomunikasi 

dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia menggunakan gadget. anak 

sekolah dasarpun juga perlu diajarkan untuk berkomunikasi, tidak 

menutup kemungkinan jika ada suatu hal yang penting maka anak dapat 

menghubungi orang tua mereka atau siapapun melalui gadget. 

Jadi penggunaan gadget sekarang bukan hanya sebagai alat 

komunikasi semata melainkan juga mendorong terbentuknya interaksi 

sosial yang sama sekali berbeda dengan interaksi tatap muka. Disini 

interaksi terbentuk melalui pesan suara, teks, atau tulisan.  

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan gadget, khususnya 

manfaat bagi kalangan siswa sekokah dasar. Manfaat tersebut antara lain : 

  



 

 

a. Gadget sebagai alat komunikasi  

Dengan adanya gadget dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Jadi, 

dengan adanya gadget akan memudahkan komunikasi antara satu 

dengan yang lainnya.  

b. Gadget sebagai sumber informasi dalam belajar  

Pemanfaatan gadget seseorang anak-anak mampu memperoleh berita 

yang didinginkan dengan cepat. Begitu pula informasi yang berkaitan 

dengan pelajaran di sekolah. Siswa dapat memanfaatkan gadget untuk 

mencari sumber informasi pembelajaran seperti mencari video 

pembelajaran, gambar, dll.  

c. Gadget sebagai alat untuk mempublikasikan karya siswa  

Mempublikasikan karya siswa menggunakan gadget mejadi cara 

parktis yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Selain praktis 

mempblukasikan karya melalui gadget juga mudah dan bisa dilakukan 

dimana saja. Dengan gadget, guru dan siswa bisa mengambil hasil dan 

proses pembelajaran yang berupa gambar, rekaman suara atau video, 

dan tulisan atau teks lainnya. 

Tidak hanya dampak positif yang timbulkan dalam gadget, dampak 

negatif dari penggunaan gadget juga perlu diperhatikan. Penggunaan 

waktu yang berlebihan dalam penggunaan gadget dapat membuat siswa 

kecanduan dan tidak jarang disalah gunakan penggunaanya. Sebagaimana 

upaya yang dilakukan guru agar penggunaan gadget bisa berjalan lebih 



 

 

efektif yaitu dengan di berikan pengarahan mengenai penggunaan gadget 

sseperti yang dijelaskan oleh bu Nanik73: 

“upayanya yaitu kami memberikan pengetahuan kepada anak-anak 

bahwasannya gadget itu bukan hanya memberikan dampak yang 

positif tetapi juga negatif. Salah satunya yaitu Gadget bisa 

menyebabkan seseorang kecanduan bahkan gangguan jiwa. Oleh 

karena itu orangtua tetap harus memberikan pengwasan pada anak 

yang menggunakan gadget.” 

Adapun dampak negatif dari penggunaan gadget adalah sebagai 

berikut : 

a. Menganggu kesehatan  

Gadget dapat menganggu kesehatan manusia karena efek radiasi dari 

teknologi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia terutama pada 

anak-anak yang berusia 12 tahun kebawah. 

b. Dapat menganggu perkembangan anak 

Gadget memiliki fitur-fitur yang canggih, seperti  kamera, video, 

games dan lain-lain. Fiture itu semua dapat menganggu proses 

pembelajaran di sekolah.  

c. Dapat mempengaruhi perilaku anak  

Secara psikologis anak sering bermain gadget akan 

berpengaruh pada sikap dan perilaku anak. 

d. Kecanduan  

Kurangnya perhatian orangtua, anak-anak cenderung lebih 

dekat dengan gadget karena kecanduan.  
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Akan tetapi dampak negatif tersebut bisa diantisipasi ataupun 

diatasi apabila orangtua dan pihak sekolah mengontrol serta mengawasi 

dalam penggunaan gadget. Jadi pihak sekolah tetap berkoordinasi terhadap 

orang tua dalam hal penggunaan gadget. seperti yang dituturkan oleh bu 

Nanik bahwa74: 

“pihak sekolah melakukan kerjasama dan tetap melibatkan orang tua 

dalam mengontrol anak ketika menggunakan gadget.  Jadi orang tua 

tetap harus mengontrol aktifitas anaknya dalam menggunakan 

gadget.” 

Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya gadget dalam 

kehidupan sekarang banyak manfaat yang diperoleh dari penggunanya. 

Karena dengan adanya gadget akan memudahkan komunikasi menjadi 

lebih mudah dan praktis dari segi komunikasi, menambah banyak teman 

dari segi sosial, dan juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari 

segi pendidikan. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Penggunaan Gadget Di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo 

Dalam Peningkatan Interaksi Sosial. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di SDN 1 Karangan 

sudah berkembang sangat pesat. Walaupun SDN 1 Karangan terletak di 

sebuah pedesaan yang jauh dari perkotaan, tetapi untuk masalah 

perkembangan teknologi dan informasi tidak ketinggalan dengan masyarakat 

yang berada di kota. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak-anak yang 

sudah mempunyai dan menggunakan gadget. 

SDN 1 Karangan lokasinya sangat strategis, dan berada di daerah 

pedesaan yang jauh dari kebisingan kendaraan dan polusi udara. Berada di 

tengah-tengah desa serta mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Karangan 

khususnya dam umumnya masyarakat di luar Desa Karangan. Lingkungan 

sekolah yang sehat, hijau, bersih, dan alami membuat kegiatan belajar 

mengajar (KBM) di sekolah terasa tenang dan nyaman. Hal itu didukung 

dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan ramah lingkungan di 

sekolah.75 
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Saat ini bisa dikatakan hampir semua orang menggunakan gadget, mulai 

dari iphone, ipad, blackberry, xbox, netbook, dan  handphone.76Seperti halnya 

anak-anak di SDN 1 Karangan Balong bahwasannya sebagian besar mereka 

mempunyai gadget jenis handphone. Gadget memungkinkan kita 

berhubungan dengan banyak orang. Dengan gadget, interaksi sosial yang pada 

awalnya harus bertatap muka secara langsung, sekarang tidak harus bertatap 

muka secara langsung. 

Gadget saat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan. Dengan adanya 

gadget anak bisa memanfaatkan gadget tersebut untuk melakukan interaksi 

sosial. Di SDN 1 Karangan gadget digunakan untuk alat komunikasi dengan 

orangtua, guru, dan teman-teman. Sebagian besar mereka melakukan interaksi 

dengan sosial media dan dibuatkan grup kelas.77 

Selain dibuatkannya grup setiap kelas, pihak sekolah di SDN 1 Karangan 

terutama wali kelas juga membuat grup dengan wali murid. Hal ini bertujuan 

untuk melakukan konsultasi terkait dengan masalah yang dihadapi anak di 

sekolah. 78 

Gadget yang dimiliki oleh anak-anak usia pendidikan dasar di SDN 1 

Karangan Balong ini juga digunakan sebagai alat untuk mencari informasi dan 

mencari tugas sekolah. Dimana teknologi yang semakin canggih seperti 
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gadget ini sudah dilengkapi oleh internet yang bisa untuk mencari informasi 

yang dibutuhkan. Anak-anak ini menggunakan gadget nya untuk mencari 

informasi tentang pelajaran yang belum di mengerti dan pelajaran yang akan 

di pelajari besok selain itu juga digunakan untuk mencari tugas yang 

diberikan oleh gurunya di sekolah.  

Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya gadget semakin 

memudahkan siswa dalam melakukan komunikasi  dengan orangtua, guru dan 

teman-temannya juga membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah. Bukan 

hanya berfungsi sebagai media komunikasi dan media pembelajaran saja, 

tetapi gadget juga bisa digunakan untuk media hiburan anak ketika mereka 

merasa bosan.  

Gadget memiliki banyak sekali nilai positif yaitu, memberi kesempatan 

anak untuk leluasa mencari informasi. Apalagi anak-anak sekolah sekarang di 

tuntut untuk mengerjakan tugas melalui internet.79 Selain itu nilai positif dari 

gadget yaitu menjadikan komunikasi menjadi lebih mudah dan praktis, 

menambah banyak teman dari segi sosial, dan juga menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan dari segi pendidikan. 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penggunaan gadget di 

SDN 1 Karangan Balong memiliki dampak positif yang sangat bagus untuk 

menunjang sosial dan pengetahuan anak. Dengan adanya aplikasi sosial media 
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didalam gadget siswa menjadi lebih mudah dalam melakukan interaksi 

dengan oranglain. Anak bisa menjadi lebih akrab dengan teman-temannya, 

orangtua, maupun guru. Dengan disediakannya materi edukasi dalam gadget 

seperti KBBI dan google translet, maka siswa menjadi lebih mudah dalam 

mempelajari kata serta menambah wawasan dan pengetahuan. 

 

B. Analisis Jenis-Jenis Media Sosial Yang Digunakan Untuk Melakukan 

Interaksi Sosial Di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

Secara umum media sosial adalah medium (fasilitator) di internet 

yang memungkinkan pengguna merepresentasikan (perwakilan) dirinya 

maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna 

lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.  Beberapa jenis media sosial 

yaitu media jejaring sosial (social networking), jurnal online (blog), jurnal 

online sederhana atau microblog (microblogging), media berbagi (media 

sharing),  penanda sosial (social bookmarking), media konten bersama atau 

Wiki.80 

Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti selama proses 

penelitian di SDN 1 Karangan Balong ponorogo, didapati sebagian besar 

anak-anak menggunakan media sosial  untuk melakukan komunikasi. Jenis 

media sosial yang sering digunakan anak-anak maupun guru adalah jenis 

media jejaring sosial (social networking) seperti whatsapp dan facebook. 
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Tetapi media sosial yang paling sering digunakan oleh anak-anak maupun 

guru adalah whatsapp.81 

Sosial media secara umum terbagi dalam beberapa karakter yaitu 

adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah 

oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs 

tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga 

menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Sebagaimana 

yang diketahui sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan 

orang berkomunikasi dengan cara sms atau telepon lewat gadget. Selain 

memudahkan pihak sekolah dalam berkomunikasi dengan orangtua, gadget 

juga memudahkan siswa dalam melakukan interaksi dan dengan mudah 

mendapatkan informasi 

Jadi media sosial yang berupa aplikasi whatsapp ini adalah aplikasi 

instan untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya whatsapp hampir sama 

dengan aplikasi SMS yang biasa digunakan di ponsel lama. Tetapi aplikasi 

whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Whatsapp juga 

menjadi aplikasi yang paling fenomenal dengan memiliki pengguna yang 

paling banyak di dunia. Jadi tidak heran jika pihak sekolah di SDN 1 

Karangan Balong Ponorogo juga memanfaatkan aplikasi whatsapp untuk 

menunjang ketrampilan sosial mereka. 
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C. Analisis Kontribusi Penggunaan Gadget Dalam Peningkatan Interaksi 

Sosial Di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

Pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi memiliki implikasi 

dalam perilaku komunikasi masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat 

membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan informasi, maka 

sekarang hanya butuh beberapa menit, bahkan detik saja untuk menyampaikan 

informasi, yakni dengan cara berkomunikasi dengan gadget. Hal yang sama di 

hadapi oleh masyarakat di zaman sekarang ini adalah mendapatkan informasi 

semakin mudah dan cepat di peroleh dengan menggunakan internet untuk 

mengetahui berbagai macam informasi. 82 

Berbicara mengenai dampak penggunaan gadget sudah sangat jelas 

bahwa gadget dapat membantu dalam proses peningkatan interaksi sosial 

anak. Hal ini bisa dilihat dengan adanya gadget akan semakin memudahkan 

seseorang dalam berkomunikasi. Gadget tidak hanya selalu memberi dampak 

negatif bagi siswa. Tetapi Gadget juga memiliki manfaat dalam meningkatkan 

interaksi sosial siswa sekolah dasar. Pemanfaatan gadget sebagai media dalam 

meningkatkan interaksi sosial di lingkungan sekolah dasar di rasa sangat perlu 

untuk mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Dibuktikan 

dengan adanya gadget komunikasi antara siswa dengan teman sebaya, dengan 

guru bahkan dengan orangtuanya menjadi lebih baik. Pada dampak positif 

penggunaan gadget dalam meningkatkan interaksi sosial adalah memudahkan 
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siswa dalam melakukan interaksi dengan orang tua, guru,  ataupun teman 

sebaya.  

Seperti yang dijelaskan oleh bu Nanik bahwasannya gadget memiliki 

manfaat terhadap kemampuan interaksi sosial anak. Gadget dapat memperluas 

jaringan persahabatan. Melalui gadget anak dapat memperluas jaringan 

persahabatan mereka karena dapat dengan mudah dan cepat bergabung ke 

media sosial yang telah disediakan. Mereka juga dengan mudah berbagi 

bersama teman mereka. Kedua mempermudah komunikasi anak. Gadget 

merupakan salah satu alat yang memiliki teknologi canggih. Semua orang 

dengan mudah dapat berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh penjuru 

dunia menggunakan gadget. anak sekolah dasarpun juga perlu diajarkan untuk 

berkomunikasi, tidak menutup kemungkinan jika ada suatu hal yang penting 

maka anak dapat menghubungi orang tua mereka atau siapapun melalui 

gadget.83 

Jadi penggunaan gadget sekarang bukan hanya sebagai alat komunikasi 

semata melainkan juga mendorong terbentuknya interaksi sosial yang sama 

sekali berbeda dengan interaksi tatap muka. Disini interaksi terbentuk melalui 

pesan suara, teks, atau tulisan.  

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak 

manfaat yang diperoleh dari penggunaan gadget, khususnya manfaat bagi 

kalangan siswa sekolah dasar. Manfaat tersebut antara lain :  
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a. Gadget sebagai alat komunikasi  

Dengan adanya gadget dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Jadi, 

dengan adanya gadget akan memudahkan komunikasi antara satu 

dengan yang lainnya.  

b. Gadget sebagai sumber informasi dalam belajar  

Pemanfaatan gadget seseorang anak-anak mampu memperoleh berita 

yang didinginkan dengan cepat. Begitu pula informasi yang berkaitan 

dengan pelajaran di sekolah. Siswa dapat memanfaatkan gadget untuk 

mencari sumber informasi pembelajaran seperti mencari video 

pembelajaran, gambar, dll.  

c. Gadget sebagai alat untuk mempublikasikan karya siswa  

Mempublikasikan karya siswa menggunakan gadget mejadi cara 

parktis yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Selain praktis 

mempblukasikan karya melalui gadget juga mudah dan bisa dilakukan 

dimana saja. Dengan gadget, guru dan siswa bisa mengambil hasil dan 

proses pembelajaran yang berupa gambar, rekaman suara atau video, 

dan tulisan atau teks lainnya. 

Tidak hanya dampak positif yang timbulkan dalam gadget, dampak 

negatif dari penggunaan gadget juga perlu diperhatikan. Penggunaan waktu 

yang berlebihan dalam penggunaan gadget dapat membuat siswa kecanduan 

dan tidak jarang disalah gunakan penggunaanya. 



 

 

Adapun dampak negatif dari penggunaan gadget adalah sebagai 

berikut : 

a. Menganggu kesehatan 

Gadget dapat menganggu kesehatan manusia karena efek radiasi dari 

teknologi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia terutama pada anak-

anak yang berusia 12 tahun kebawah.  

b. Dapat menganggu perkembangan anak  

Gadget memiliki fitur-fitur yang canggih, seperti  kamera, video, 

games dan lain-lain. Fiture itu semua dapat menganggu proses 

pembelajaran di sekolah.  

c. Dapat mempengaruhi perilaku anak  

Secara psikologis anak sering bermain gadget akan berpengaruh pada 

sikap dan perilaku anak.  

d. Kecanduan  

Kurangnya perhatian orangtua, anak-anak cenderung lebih dekat 

dengan gadget karena kecanduan.84 

Akan tetapi dampak negatif tersebut bisa diantisipasi ataupun 

diatasi apabila orangtua dan pihak sekolah mengontrol serta mengawasi 

dalam penggunaan gadget. Jadi pihak sekolah tetap berkoordinasi terhadap 

orang tua dalam hal penggunaan gadget. 
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Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya gadget dalam 

kehidupan sekarang banyak manfaat yang diperoleh dari penggunanya. 

Karena dengan adanya gadget akan memudahkan komunikasi menjadi 

lebih mudah dan praktis dari segi komunikasi, menambah banyak teman 

dari segi sosial, dan juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari 

segi pendidikan. 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan gadget di SDN 1 Karangan Balong memiliki dampak positif 

yang sangat bagus untuk menunjang sosial dan pengetahuan anak. Dengan 

adanya aplikasi sosial media didalam gadget siswa menjadi lebih mudah 

dalam melakukan interaksi dengan oranglain. Anak bisa menjadi lebih 

akrab dengan teman-temannya, orangtua, maupun guru. Dengan 

disediakannya materi edukasi dalam gadget seperti KBBI dan google 

translet, maka siswa menjadi lebih mudah dalam mempelajari kata serta 

menambah wawasan dan pengetahuan. 

2. Jadi media sosial yang berupa aplikasi whatsapp ini adalah aplikasi instan 

untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya whatsapp hampir sama 

dengan aplikasi SMS yang biasa digunakan di ponsel lama. Tetapi aplikasi 

whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Whatsapp 

juga menjadi aplikasi yang paling fenomenal dengan memiliki pengguna 

yang paling banyak di dunia. Jadi tidak heran jika pihak sekolah di SDN 1 

Karangan Balong Ponorogo juga memanfaatkan aplikasi whatsapp untuk 

menunjang ketrampilan sosial mereka. 

3. Gadget memiliki manfaat terhadap kemampuan interaksi sosial anak. 

Gadget dapat memperluas jaringan persahabatan. Melalui gadget anak 



 

 

dapat memperluas jaringan persahabatan mereka karena dapat dengan 

mudah dan cepat bergabung ke media sosial yang telah disediakan. 

Mereka juga dengan mudah berbagi bersama teman mereka. Kedua 

mempermudah komunikasi anak. Gadget merupakan salah satu alat yang 

memiliki teknologi canggih. Semua orang dengan mudah dapat 

berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia 

menggunakan gadget. Anak sekolah dasarpun juga perlu diajarkan untuk 

berkomunikasi, tidak menutup kemungkinan jika ada suatu hal yang 

penting maka anak dapat menghubungi orang tua mereka atau siapapun 

melalui gadget. 

Jadi penggunaan gadget sekarang bukan hanya sebagai alat 

komunikasi semata melainkan juga mendorong terbentuknya interaksi 

sosial yang sama sekali berbeda dengan interaksi tatap muka. Disini 

interaksi terbentuk melalui pesan suara, teks, atau tulisan. Dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak manfaat yang 

diperoleh dari penggunaan gadget, khususnya manfaat bagi kalangan 

siswa sekolah dasar. Manfaat tersebut antara lain : 

a. Gadget sebagai alat komunikasi  

b. Gadget sebagai sumber informasi dalam belajar  

d. Gadget sebagai alat untuk mempublikasikan karya siswa.  

 

 



 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di 

antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi lembaga 

Diharapkan lembaga selalu memberikan arahan terhadap 

penggunaan gadget untuk menghindari penggunaan gadget terhadap 

hal negatif. 

2. Bagi peserta didik 

Diharapkan peserta didik lebih bijaksana menyikapi kemajuan 

teknologi seperti perkembangan alat komunikasi gadget dengan 

memanfaatkan sebagaimana fungsinya, sehingga dapat memberikan 

pengaruh yang bersifat positif bagi diri sendirinya serta kehidupan 

sosialnya. 

3. Bagi peneliti 

Agar dapat menambah pengalaman dan wawasan untuk 

memperkaya khazanah keilmuan tentang penggunaan gadget terhadap 

interaksi sosial anak. 
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