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Abstract 
 

Cultural values in society is the social capital that encourage people to work together and the 
association between individuals to the other. One of important role in this context is the role of 
family, media information and technology from day to day in accordance with the growing age 
of globalization in society in a country. Both of these components are needed from the  
beginning up to the level of child development formed adult, which is able to think wisely by 
placing logic and heart in equilibrium. Development of the child will not grow optimally in 
individuals who do not have a culture of good education from their family. Child development 
is closely related to the development of science and technology which is believed to be outside 
factors that can be quite powerful driving toward modernization. Unfortunately, in developing 
countries such as Indonesia, the emphasis was on racial differences, citizens are born, educated 
and brought up in an atmosphere which is ascriptive and primordial. These circumstances led to 
the majority of Indonesian people in general to be consumptive and emulate. This is a strong 
base of moral destruction. The students from the beginning was always taught to take pride in 
his tribe, religion and even their family. The students are left to open his mind to the horizon 
given alternatives pluralist thinking, but stick to the rule of law and culture of each country. As 
well as curiosity and have ascriptive doctrines. 
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A.  Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan 
di bidang media informasi dan teknologi pada saat ini telah berjalan begitu pesat, 
sehingga dalam menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauh mana bangsa 
tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai kedua bidang 
tersebut. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan 
global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan 
media informasi dan teknologi, khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Untuk 
mencapai maksud tersebut pemerintah menuangkannya dalam salah satu bentuk dari 
tujuan dan arah Pembangunan Nasional, yaitu sektor ilmu pengetahuan, dimana sasaran 
yang hendak dicapai dari upaya pengembangan media informasi dan teknologi ini 
adalah antara lain untuk meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan pembangunan 
bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta untuk mewujudkan 
masyarakat yang berkualitas. 
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Pencapaian sasaran tersebut dapat diupayakan melalui beberapa program yang 
mencakup pengembangan kelembagaan media informasi dan teknologi yang dinamis, 
efektif, efisien, dan produktif. Program ini dapat diwujudkan melalui berbagai alternatif, 
salah satunya adalah melalui pengoptimalisasian pemanfaatan layanan informasi kepada 
masyarakat luas yang dapat mempengaruhi sikap dan pola pikir mereka. Sebagai contoh 
konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran serta orang tua dalam 
memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak 
sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Peradaban 
masa depan adalah cerminan dari sikap dan pola pikir yang terbentuk oleh individu 
tersebut melalui media informasi dan teknologi yang diperoleh sejak dini. Hal ini 
dikarenakan jasa media informasi dan teknologi telah menjadi komoditas utama dalam 
interaksi antar manusia yang berbasis modernisasi. 

Program Nasional tersebut tidak akan dapat terlaksana secara optimal jika tidak 
didukung oleh upaya pemanfaatan layanan media informasi dan teknologi secara terarah 
dan terpadu dari masing-masing individu tersebut, yakni dengan memanfaatkan 
semaksimal mungkin fasilitas media informasi dan teknologi yang ada. Hal ini menjadi 
diskursus yang menarik karena realitas dalam kehidupan masyarakat kita saat ini masih 
menunjukkan adanya beberapa gejala yang kurang menguntungkan. Misalnya, masih 
belum maksimalnya kesadaran media informasi dan teknologi yang dimiliki masyarakat 
dan penyalahgunaan penerapan media informasi dan teknologi yang dilakukan 
masyarakat. Makalah ini mencoba untuk mengetengahkan tentang pentingnya media 
informasi dan teknologi sebagai modal dasar dalam pembentukan dan perkembangan 
psikologis anak secara optimal dalam kemampuan akademis maupun sosial anak. 

B.  Metode 

Dalam usaha menyelesaikan karya tulis ini penulis mengumpulkan data dalam 
bentuk data kualitatif maupun kuantitatif dari tinjauan – tinjauan data dan pustaka yang 
relevan terhadap kasus yang menjadi obyek bahasan. 

C.  Analisis 

Kemajuan teknologi berdampak pada kemudahaan akses terhadap setiap piranti 
seperti ponsel, komputer tablet, atau komputer jinjing. Permasalahnya, ketika anak kecil 
mulai kerajingan internet hal itu memberikan pengaruh terhadap perkembangan mental 
dan psikologisnya. 
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D.  Perkembangan Anak 

Dalam pengoptimalan potensi diri seorang anak, diperlukan adanya peran serta 
orang tua yang menjadi elemen terpenting dalam pembentukan dan perkembangan 
kepribadian anak. Memahami perkembangan anak merupakan salah satu upaya 
alternatif terbaik dalam membimbing anak. Perkembangan psikologis dalam kehidupan 
seorang individu tergantung pada pengalaman yang diperolehnya dalam lingkungan 
terdekatnya, yaitu keluarga. Masa anak merupakan periode perkembangan yang 
berlangsung cepat dan juga merupakan periode dimana terjadinya perubahan dalam 
banyak aspek perkembangan, baik dari segi psikologis, akademis, maupun sosial. 
Pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan 
berikutnya. Selain itu, tanpa disadari anak sering menerapkan “What You See is What 
You Get”. Penerapan ini memiliki makna sebagai apa yang dilihat oleh anak adalah 
sebuah pelajaran. Hal tersebut apabila tanpa bimbingan yang terarah dan terpadu dari 
orang tua dan keluarga, perkembangan anak akan mengarah pada sisi negatif. 

Selama tahun pertama, seorang anak harus mengembangkan suatu kepercayaan 
dasar (basic trust), tahun kedua dia harus mengembangkan otonominya, dan pada tahun 
berikutnya dia harus belajar berinisiatif dan mengarah pada penemuan identitas dirinya. 
Pada usia sekitar 2 atau 3 tahun, anak banyak belajar mengenai berbagai macam 
koordinasi visiomotorik. Aktivitas-aktivitas sensomotorik telah dapat diintegrasi 
menjadi aktivitas yang dikoordinasi. Hal ini penting misalnya pada waktu mencontoh 
sebuah gambar atau sebuah benda. Apa yang dilihat dengan mata harus dapat 
dipindahkan dengan motoriknya menjadi sebuah pola tertentu. Sekitar tahun ke empat, 
semua pola lokomotorik yang biasa sudah dapat dikuasainya. Aktivitas-aktivitas 
tersebut tidak luput dari peran media informasi dan teknologi yang ada pada saat 
bersamaan dengan perkembangan anak. 

E.  Dampak Perkembangan Media Informasi dan Teknologi 

Kemajuan media informasi dan teknologi sudah dirasakan oleh hampir seluruh 
lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunaanya. Hal ini 
dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi ini tergolong sangat mudah 
atau terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para kaula muda maupun tua dan 
kalangan kaya maupun menengah ke bawah. Bahkan pada umumnya, saat ini anak-anak 
usia 5 hingga 12 tahun yang menjadi pengguna paling banyak dalam memanfaatkan 
kemajuan media informasi dan teknologi pada saat ini. Oleh karena itu, tidak heran jika 
dampak positif dari perkembangan media informasi dan teknologi untuk anak usia 5 
hingga 12 tahun dikatakan sebagai generasi multi-tasking. 

Seperti yang dikutip pada New York Times, sebuah kasus terjadi dimana 
seorang anak kecanduan pada iPad. Anak tersebut terus merengek ketika gadget 
kesayangannya itu tidak berada dalam genggaman tangannya. Anak ini dapat dikatakan 
telah mengalami ketergantungan terhadap salah satu terobosan terbaru pada era 
globaisasi ini. Pada saat makan, saat belajar, saat bermain, bahkan saat tidur tidak dapat 
lepas dari gadget tersebut. Orang tua tidak dapat melakukan banyak hal selain menuruti 
keinginan anak tersebut. Pada hakikatnya, anak-anak belum saatnya mengenal gadget, 
mereka masih memerlukan interaksi yang lebih luas dengan crayon, buku gambar, 
teman-teman bermain, dan lain sebagainya. 
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Seiring perkembangan zaman, pemikiran orang tua pada saat ini pun sudah 
mengalami perbedaan yang tergolong jauh dengan pemikiran orang tua pada zaman 
terdahulu. Kemudahan akses dalam mendapatkan gadget seperti tablet yang ada di era 
globalisasi saat ini, membuat para orang tua modern tidak perlu lagi membelikan 
beraneka ragam mainan untuk anaknya. Cukup membelikan satu buah tablet, dimana 
pada saat ini harganya semakin tergolong terjangkau oleh masyarakat luas, segala 
macam permainan sudah bisa didapatkan secara mudah jika dibandingkan dengan masa 
lalu yang penuh dengan permainan tradisional. Keadaan seperti ini membuat anak 
semakin dimanjakan dengan segala kecanggihan gadget tersebut, dimana sekali klik 
dapat mengakses beraneka ragam permainan dan informasi yang teraktual pada saat ini. 
Dengan demikian, sosialisasi anak tersebut dapat dikatakan kurang atau tidak optimal 
dengan teman-teman sebayanya dan juga kurang melakukan aktivitas fisik yang baik 
untuk perkembangan mental maupun jasmani anak tersebut. 

Ketika diperumpamakan seperti dua sisi uang logam, gadget ini memiliki 
dampak positif dan juga dampak negatif untuk perkembangan anak. Dampak positif dari 
penggunaan media informasi dan teknologi ini adalah antara lain untuk memudahkan 
seorang anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan anak. Adanya beragam 
aplikasi digital seperti mewarnai, belajar membaca, dan menulis huruf tentunya 
memberikan dampak positif bagi perkembangan otak anak. Mereka tidak memerlukan 
waktu dan tenaga yang lebih untuk belajar membaca dan menulis di buku atau kertas, 
cukup menggunakan tablet sebagai sarana belajar yang tergolong lebih menyenangkan. 
Anak-anak menjadi lebih bersemangat untuk belajar karena aplikasi semacam ini 
biasanya dilengkapi dengan animasi yang menarik, warna yang cerah, serta lagu-lagu 
yang ceria. Selain itu, kemampuan berimajinasi anak juga semakin terasah karena 
permainan yang mereka gunakan bervariasi dan memiliki jalan cerita yang beragam. 

Namun demikian, penggunaan gadget juga membawa dampak negatif yang 
cukup besar bagi perkembangan anak. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses 
berbagai media informasi dan teknologi, menyebabkan anak-anak menjadi malas 
bergerak dan beraktivitas. Mereka lebih memilih duduk diam di depan gadget dan 
menikmati dunia yang ada di dalam gadget tersebut. Hal ini tentunya berdampak buruk 
bagi kesehatan dan perkembangan tubuh anak, terutama otak dan psikologis anak. 
Selain itu, terlalu lama menghabiskan waktu di depan gadget juga dapat membawa 
pengaruh buruk bagi kemampuan sosialisasi anak. Mereka menjadi tidak tertarik 
bermain bersama teman sebayanya karena lebih tertarik bermain dengan permainan 
digitalnya. Selain itu, anak-anak juga dapat menjadi lebih sulit berkonsentrasi dalam 
dunia nyata. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut sudah terbiasa hidup dalam dunia 
digital. 

Di antara kita “teknologi” bukanlah suatu hal yang baru, teknologi merupakan 
salah satu bagian yang mendukung peradaban kebudayaan manusia. Revolusi industri 
telah menjembatani teknologi modern bisa berkembang seperti sekarang ini. Inovasi 
teknologi yang digulirkan oleh pihak-pihak kapitalis dengan proyek modernisasinya 
ikut mempercepat teknologi ini meluas sampai ke penjuru dunia. Perkembangan 
teknologi di sisi lain ternyata memberikan dampak yang sebelumnya tidak pernah 
dibayangkan manusia. 

Di era globalisasi seperti saat ini, menjadi suatu hal yang mustahil untuk 
menjauhkan anak dari media informasi dan teknologi yang semakin canggih. Di lain sisi 
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kita melihat akan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, sudah menjadi 
sebuah keharusan untuk memperkenalkan anak-anak dengan berbagai media informasi 
dan teknologi yang ada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi jumlah anak yang 
gagap teknologi, atau biasanya pada saat ini dikenal dengan singkatan “gaptek”. Oleh 
karena itu, peran serta dan pengawasan orangtua menjadi suatu kewajiban mutlak yang 
harus dipenuhi. Orangtua harus mendampingi dan membimbing anaknya saat sedang 
menggunakan berbagai media informasi dan teknologi. Selain itu, batas waktu 
penggunaan media informasi dan teknologi tersebut juga harus ditentukan secara 
disiplin agar anak tidak mengalami ketergantungan yang akan menyebabkan dampak 
negatif terhadap perkembangan anak. 

Bukan hanya gadget yang pada saat ini digemari anak-anak, internet tidak luput 
memberikan peran yang cukup besar pada anak. Internet memberikan segudang 
informasi secara gratis dan bebas, baik dari segi ilmu pengetahuan, hiburan, hingga 
game. Bahkan, dapat dikatakan bahwa konten internet pada saat ini dapat diakses secara 
bebas. Internet memang memiliki dampak positif bagi anak dimana dapat membuat 
anak mendapatkan kemudahan terhadap informasi serta kemudahan untuk menjalin 
komunikasi dengan jarak yang jauh. Selain itu, terdapat beaneka ragam permainan-
permainan kreatif dan menantang yang pada umumnya disukai oleh anak-anak. Hal ini 
secara tidak langsung sangat menguntungkan untuk anak-anak karena mampu 
memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kreativitas anak. 

Namun, kemudahan akses konten internet ini pula yang akan menyebabkan anak 
memperoleh apa yang belum saatnya diperoleh, baik berupa gambar, tulisan, suara, dan 
lain sebagainya. Di berbagai media pembemberitaan seperti koran dan televisi, telah 
ditemukan berbagai berita mengenai anak dibawah umur yang mengakses situs porno. 
Sebagai contoh salah satu kasusnya adalah, sebuah koran harian Jakarta meng-
informasikan bahwa telah terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang bocah 
kelas 5 SD kepada teman sebayanya. Setelah ditelusuri secara lengkap, diketahui bahwa 
motif kegiatan kriminalitas ini dilakukan karena sang pelaku yang masih dibawah umur 
ini sudah beberapa kali mengakses situs porno. Hal ini terjadi ketika Telkom dan 
Kemkominfo belum gencar melakukan pemblokiran situs porno. Pada saat ini situs 
porno telah diblokir pemerintah, namun anak dan remaja masih menemukan celah untuk 
dapat mengakses situs-situs terlarang tersebut, antara lain dengan bantuan DNS 8.8.8.8 
atau biasa disebut DNS Google, proxy, VPN, dan lain sebagainya. 

Selain hal yang telah disebutkan diatas, jejaring sosial juga berdampak pada 
anak dan remaja di masa sekarang, yaitu munculnya generasi yang sering disebut 
dengan julukan “Alay”. Generasi ini memiliki ciri-ciri dalam berpenampilan dan 
berperilaku yang tidak biasa. Mereka ingin diperhatikan akan tetapi lebih memilih cuek 
dengan masalah yang terjadi didekat mereka. Alay sendiri merupakan stereotipe yang 
menggambarkan gaya hidup norak atau kampungan. Selain itu, alay merujuk pada gaya 
yang dianggap berlebihan dan selalu berusaha menarik perhatian. Seseorang yang 
dikategorikan alay umumnya memiliki perilaku unik dalam hal bahasa dan gaya hidup. 
Dalam gaya bahasa, terutama bahasa tulis, alay merujuk pada kesenangan remaja 
menggabungkan huruf besar-huruf kecil, menggabungkan huruf dengan angka dan 
simbol, atau menyingkat secara berlebihan. Dalam gaya bicara, mereka berbicara 
dengan intonasi dan gaya yang berlebihan. Di Filipina terdapat fenomena yang mirip, 
sering disebut sebagai Jejemon. Alay merupakan sekelompok minoritas yang 
mempunyai karakterisitik unik di mana penampilan dan bahasa yang mereka gunakan 
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terkadang menyilaukan mata dan menyakitkan telinga bagi mayoritas yang tidak 
terbiasa bersosialisasi dengannya. Biasanya para Alayers (panggilan para Alay) 
mempunyai trend busana tersendiri yang dapat menyebar cepat layaknya wabah virus 
dikalangan para Alayers yang lain, sehingga menciptakan satu keseragaman bentuk 
yang sedikit tidak lazim. Dengan adanya jejaring sosial, anak hanya berinteraksi dalam 
dunia maya. Namun, ketika berada dalam dunia nyata, justru yang sering terjadi adalah 
sikap saling acuh tak acuh antara individu satu dengan individu lain. Selain itu, tata 
krama anak remaja masa sekarang sudah semakin luntur dari budaya asli daerahnya, 
bahkan negaranya. Sebagai contoh, anak-anak pada saat ini bertindak semena-mena 
pada individu yang lebih tua, berani melawan orang tua, merokok sebelum usia 20 
tahun, menggunakan narkotika, dan bahkan melakukan seks bebas. Keadaan seperti ini 
membuat ciri budaya bangsa Indonesia semakin luntur. Anak bergerak menuju 
kesesatan dunia. 

Dampak lainnya adalah anak terlalu cepat merasa puas dengan pengetahuan 
yang didapatkan dari dunia internet, padahal pada umumnya berbagai informasi dari 
dunia internet sebagian besar hanya berisikan sebuah kesimpulan. Untuk menanggapi 
keadaan ini, para orang tua perlu terus mengajarkan anak untuk membaca buku agar 
pengetahuan terhadap sesuatu hal lebih mendalam, karena pengetahuan yang baik itu 
memerlukan proses yang tergolong tidak singkat. Tidak dapat dipungkiri media 
informasi dan teknologi pada saat ini telah memberikan berbagai kemudahan dalam 
segala aspek. Dapat dikatakan, sebagian besar anak-anak pada saat ini kurang memiliki 
kesabaran dalam menghadapi kelambatan dan kesulitan hidup. Selain itu, kemajuan 
teknologi berdampak pada kurangnya sosialisasi anak pada teman-temannya karena 
lebih menyukai menyendiri dengan permainan teknologinya. Kemajuan teknologi 
memiliki potensi mendorong anak untuk menjalin hubungan yang lemah. Waktu yang 
seharusnya digunakan untuk bercengkerama secara langsung berkurang karena waktu 
tersebut tersita hanya untuk menikmati semuanya dalam kesendirian. Bahkan permainan 
pun bersifat individual sehingga menyebabkan semakin kecil lingkup jalinan hubungan 
yang luas. Keadaan seperti ini dapat memberikan dampak negatif terhadap pernikahan 
dan hubungan kerja anak tersebut di masa yang akan datang. Kemungkinan besar yang 
akan terjadi adalah anak tersebut akan terbiasa menjalin hubungan tidak langsung 
dengan individu lain, melainkan bergantung pada biro jasa online, sehingga dapat 
menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam hubungan yang 
lebih mendalam. 

Kebutuhan teknologi yang bertanggungjawab mutlak diperlukan untuk 
mengimbangi melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Masyarakat di zaman 
virtual yang penuh dengan turbulensi, kekacauan dan serbuan teknologi yang sulit 
dibendung sebagai dampak globalisasi, harus cerdas untuk memilih penggunaan 
teknologi buat mereka sendiri begitu juga buat anak-anak dan remaja kita (generasi 
penerus). Teknologi yang layak dipilih adalah teknologi yang tidak merugikan, 
membahayakan dan menyesatkan dalam praktis sosialnya. Manusia sepenuhnya tidak 
sadar bahwa era perbudakan teknologi sebenarnya telah muncul ketika pertama kali 
teknologi itu ditemukan, manusia menjadi malas kalau tidak ada alat bantu, manusia 
menjadi kurang kreatif karena terbiasa dengan alat bantu dan manusia mulai kehilangan 
instingnya sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi face to face. 

Teknologi telah meminggirkan peran-peran interaksi semacam ini. Penggunaan 
teknologi dalam konteksnya telah menebas konsep ruang dan waktu. Ruang dan waktu 
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dalam teknologi bukan lagi mejadi permasalahan. Interaksi sosial yang terjadi lewat 
media membuat ikatan solidaritas sosial masyarakat menjadi melemah. Akibatnya rasa 
memiliki dan tanggungjawab menjadi tidak ada. Hannah Arendt mengatakan rasa 
tanggung jawab itu menjadi tumpul karena kegagalan manusia dalam pencapaian 
kedewasaan berpikir. Penggunaan teknologi pada anak-anak yang tidak diimbangi 
dengan kedewasaan berpikir menggiring anak-anak kita menjadi generasi yang 
konsumtif dan miskin pengalaman sosial. Dalam peradaban teknologi seperti inilah 
justru bermunculan skandal dalam pemikiran manusia. 

Penyelesaian masalah teknologi dan anak-anak tidak dapat diselesaikan dengan 
hanya mengandalkan daya rasional saja. Rasionalitas teknologi sangat terbatas, 
keengganan memahami teknologi lebih dari sekedar alat/piranti yang memberikan 
kemudahan dan kenyamanan membuat manusia semakin hari bersikap tidak masuk akal 
(Winner, 2004). Virus tekonologi telah mengakibatkan manusia dewasa mengalami 
techological somnambulism. Kita merasa sudah mampu untuk menguasai teknologi 
untuk kehidupan yang nyaman dan memanusiakan manusia, akan tetapi kita sebenarnya 
telah nglindur dalam menerjemahkan teknologi ini. Dan kesalahan menerjemahkan 
teknolog itu kini telah kita wariskan pada anak-anak yang masih duduk di bangku 
sekolah dasar (SD) yang masih belum sadar akan bagaimana teknologi itu akan 
menggiring mereka antara jurang kehidupan. 

Keterbukaan terhadap perkembangan teknologi tidak semuanya buruk. Hasil 
penelitian pada video game dan beberapa media elektronik lainnya dapat meningkatkan 
kemampuan anak dalam memecahkan masalah, reaksi terhadap rangsangan, meningkat-
kan kemampuan anak dalam menyimak sesuatu. Mengenai video game hanya membuat 
anak menjadi bodoh, itu hal lain. Penggunaan mesin pencari di Internet membuat anak 
mengalami penurunan kemampuan dalam mengingat dan menemukan sesuatu. 
Mengingat semakin mudahnya dalam mendapatkan informasi, hanya satu alasan bahwa 
mengetahui mana yang akan datang lebih baik daripada mencari sesuatu yang belum 
pasti. Tidak harus menyimpan informasi dalam otak kita, tetapi memungkinkan kita 
untuk terlibat dalam tingkat proses yang lebih tinggi seperti kontemplasi, berpikir kritis, 
dan pemecahan masalah. 

Dan intinya adalah bahwa banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menghadap 
layar  dan tidak tercukupinya melaksanakan kegiatan lain, seperti membaca, bermain 
game, dan bermain yang imajinatif dan terstruktur, akan menghasilkan anak-anak yang 
memiliki otak mereka kabel dengan cara yang dapat membuat mereka kurang, tidak 
lebih, siap untuk berkembang di dunia baru gila teknologi. 

F.  Solusi yang Ditawarkan 

Pembelajaran matematika yang benar atau Math as a language sejak Sekolah 
Dasar (SD), dapat menjadi suatu alternatif pengontrolan perkembangan anak yang baik 
dan tidak menyimpang dari norma dan hukum yang berlaku. Pada hakikatnya, anak 
Sekolah Dasar atau sederajat dapat memiliki waktu yang lebih penting, yaitu waktu 
untuk bermain seperti yang dilustrasikan dalam Gambar 2 dan Gambar 3. Waktu yang 
mereka gunakan untuk bermain bersama teman sebaya mereka di sekolah akan 
memberikan dampak baik terhadap imajinasi positif mereka dan cara berpikir mereka 
pada masa yang akan datang. 
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Pembentukan karakter atau kepribadian anak bukan merupakan sebuah 
pelajaran, namun sebagai contoh konkret dari bimbingan orang tua, guru, media 
informasi dan teknologi, serta beberapa aspek kehidupan lainnya yang ikut 
mempengaruhi dalam keberhasilan perkembangan anak. Pendidikan karakter 
merupakan pelajaran blood to blood, yang mampu berjalan secara berdampingan 
dengan media informasi dan teknologi yang mengalami perkembangan semakin pesat 
dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membentuk karakter 
anak sejak dini merupakan suatu langkah yang baik dimana kita dapat mencegah 
dampak-dampak negatif dari perkembangan media informasi dan teknologi yang ada. 
Disaat keadaan tersebut telah dilaksanakan dan tercapai dengan sedemikian baiknya, 
maka tata krama anak akan kembali mengalami fase peningkatan, sehingga akan 
menimbulkan ketentraman anak tersebut dalam hidup bermasyarakat. 

G.  Kesimpulan 

Dalam pengoptimalan potensi diri seorang anak, diperlukan adanya peran serta 
orang tua yang menjadi elemen terpenting dalam pembentukan dan perkembangan 
kepribadian anak. Perkembangan seorang anak bergantung sikap orang tua kepada anak 
sejak dini, salah satunya adalah dalam bidang memberikan, membimbing, dan 
mengawasi anak dalam penggunaan media informasi dan teknologi secara terarah dan 
terpadu. Di era globalisasi pada saat ini, media informasi dan teknologi telah menjadi 
komoditas utama dalam interaksi antar manusia yang berbasis modernisasi. Kemudahan 
pengaksesan media informasi dan teknologi menjadi salah satu faktor yang paling 
mempengaruhi berbagai kalangan menggunakan elemen kehidupan ini. Media informasi 
dan teknologi ini tidak luput dari dampak positif dan negatifnya, tergantung pada 
kesesuaian penggunaan masing-masing individu.  
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Lampiran 
 

 
Gambar 1. Anak dan Teknologi 

(sumber: http://mylitleusagi.files.wordpress.com/2010/12/sany0939.jpg) 
 

 
Gambar 2. Anak-anak yang sedang bermain dengan teman sebayanya 

(sumber: http://www.pixoto.com/images-photography/babies-and-children/children-
candids/ceria-anak-desa-26680310) 

 

 
Gambar 3. Anak-anak yang sedang bermain dengan teman sebayanya. 

(sumber: http://kfk.kompas.com/image/preview/cG9sb3MzXzMuanBn.jpg) 
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