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Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Era Teknologi dan Komunikasi 

Dewi Mulyani, M.Pd.I. 

ABSTRAK 

Tumbuh kembang anak mengalami proses yang sangat cepat pada masa usia dini. Tumbuh 
kembang seorang anak dipengaruhi faktor hereditas dan lingkungan. Lingkungan tumbuh 
kembang anak mencakup keluarga dengan pola asuhnya yang positif (asah, asih; asuh), 
masyarakat yang ramah anak; serta perkembangan teknologi irformasi yang memberikan 
konten positif bagi anak. Di era globalisasi, teknologi irformasi menjadi bagian dari 
lingkungan tumbuh kembang anak. Orangtua dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
tumbuh kembang anak tidak bisa menutup diri terhadap fenomena tersebut. Perkembangan 
teknologi dan komunikasi jika disikapi dengan bijaksana dan ramah anak akan membantu 
mempermudah stimulasi tumbuh kembang anak. . 

KATA KUNCI : Tumbuh Kembang Anak usia Dini, Lingkungan Tumbuh Kembang, dan Era 
Teknologi Informasi. 

ABSTRACK 

Child growth and development experiencing a very rapid process during early childhood 
Growth and development a child is influenced by heredity and environment. Child growth 
and development environment includes families with patterns positive foster (grindstones, 
love, care), child-friendly society, and the development ofinformation technology and provide 
positive content for children. In the globalization, information technology become part of 
Child growth and development environment. Parents and stakeholders with an interest in 
Child growth and development could not ignore the phenomenon. Developments in information 
technology ijresponded by thoughtful andfriendly child will help simplify stimulation ofgrowth 
and development ofchildren. 

KEYWORDS: Childhood growth and development, Environment growth and development, and 
the Age ofInformation Technology. 

A. PENDAHULUAN 

Masa usia dini rnerupakan periode kritis, saat penting irntuk anak dalarn rnengalarni fase
fase perkernbangan cepat yang tidak rnungkin terulang. Masa berharga (golden ages) itu 
akan sayang apabila dilewatkan begitu saja. Ada beberapa faktor yang rnernpengaruh 
turnbuh kembang seorang anak, yaitu faktor bawaan (hereditas) dan lingkungan yang 
rnernpengaruhinya. 

Lingkungan (environment) merupakan faktor yang juga penting disamping hereditas 
yang rnenentukan perkernbangan individu. Lingkungan yang rnernpengaruhi turnbuh 
kern bang meliputi fisik, psikis, sosial dan religius. Di era globalisasi sekarang ini, turnbuh 
kernbang anak juga dipengaruhi oleh teknologi dan komunikasi. Hal tersebut tercermin 
dari perubahan yang terjadi pada sebagian rnasyarakat yang rnenjadikan teknologi 
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Peruftahan teknologi dan komunikasi yang pesatmemberikan pengaruh sangat besar 
bagi anak-anak. Dari sisi fisik, alat berteknologi itu menjauhkan anak dari kehidupan 
sosial dan muncul rasa ketergantungan atau tidak bisa lepas. Dari sisi konten, teknologi . 
komunikasi bisa inembuat anak keranjingan untuka hal-hal yang kurang mendidik, seperti 
games, dan konten internet yang tidak baik dikonsunsi oleh anak. 

Asih Apriliani dalam Jurnal Komunikator (2010) dari hasil penelitiannya didapatkan 
bahwapada anak umur tiga sampai lima tahun, mereka baru mau makan ketika didudukkan 

, di depan televisi dan menonton acara kartun kesukaaan mereka. Ketergantungan akan 
alat teknologi ini semakin lama semakin mengkawatirkan. Hasil surver Yayasan Kita 
dan Buah Hati(pikiran Rakyat, 25,Januari 2015) melaporkan sebanyak 65% orangtua 
memberikan fasilitas untuk bennain games pada anak usia 3-5 tahun, sedangkan 48% 
orangtua memberikan iPad untuk anaknya bermain games. Sebanyak 36% responden 
orangtua memberikan fasilitas games tanpa,alasan,pasti~-----_! .." 

j, ,Sayangnya aktivitas modern menggunakan teknologi, komunikasi dan infonnasi ini 
j bisa menjadi bornerang bagi perkembangananak. Anak-anak adalah salah satu pihak yang 

rentan untuk menjadikorban, karena ketidaksiapannya untuk menyikapi perubahan akibat 
teknologi dan komunikasi yang terjadi di lingkungannya. Lebih mengkhawatirkan lagi 
pemakaian gawai yang tidak sehat akan berpengaruh pada terganggunya pola komunikasi 
dalam keluarga antara orangtua dan anak, emosi yang berlebih, anak menjadi tidak aktif, 
sikap tidak santun dan agresivitas yang berlebih. 

Munculnya berbagai perilaku tidak pantas pada anak, .seperti sikap enggan ' 
bersosialisasi, tidak santun, tidak aktif, tidak mandiri, amarah, malu dan sikap destruktif 
yang muncul pada anak ditengarai sebagai akibatdari ketidakmampuan anak menghadapai 
perubahan di lingkungannya. Dahlan (dalam Riana, 2011) menyatakan bahwaberdasarkan 
survey yang dilakukan ternyata ditemukan hasil bahwa generasi sekarang lebih banyak 
mengalami kesulitan emosi, dan sosial daripada generasi sebelumnya, generasi sekarang 
cenderung lebih kesepian pemurung, mudah cernas, gugup, impulsive dan agresif. 

Kondisi seperti ini tentu perlu ditangai segera dengan seksama. Anak usia dini .J 
rnerupakan generasi penerus, mereka perlu dibekali kemampuan untuk m~ngoptimalkanA 
seluruh potensi yang dimilikinya, Orangtua, pengasuh, guru, orang dewasa dan pihak yan 
terkait lainnya bertanggungjawab dan berperan penting dalam mengoptimalkan tumbu 
kembang anak baik fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, spiritual dan kreatiftas ana 
di era komunikasi dan teknologi. 

B. TUMBUH KEMBANG ANAK USfA DIN! 
,ff~~ 

Pertumbuhan merupakan proses perubahan fisik yang dapat di lihat dari bertamba.h~~ 

ukuran fisik (anggota tubuh). Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif (angka) sehirW~" 

pertumbuhan itu mudah diukur dan menunjukkan perubahan yang dapat diamati s~f~' 
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fisik, misainy~ fueiatui penimbangan beret badari; j,erigukuran tinggi badan danJ~
kepala anak, MelaIui pengukuran tersebut diketahuilah pertumbuhan seorang 
misalnya menjadi tinggi dan bertambahbesar. (Direktorat PAUD, 2011)., I 

Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisri,:, 
menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistemati~s 
prograsifdan berkesinambungan, baik.menyangkut fisik maupun psikis. (Uyu dan Mubiar':~Ti 
2008: 1). Proses perkembangan anak tentu tidak bisa lepas dari beberapa prinsip, yaitu 

"i c ' 

(1) perkembangan merupakan suatu kesatuan, (2) perkembangandapat diprediksi, (3) 
rentang perkembangan anak bervariasi, (4) perkembangan dipengaruhi oleh kematangan 
(maturation) dan pengalaman (exsperience), (5) proses perkembangan terjadi. dari atas 
ke bawah (cepalocaudal) dan dari dalam ke Iuar (proximodistal}, dan (6) perkembangan 
dipengaruhiaspek budaya. (Direktorat PAUD, 2010: 9). _ 

Dengan demikian pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang dapat diukur. 
Adapun perkembangan lebih ditekankan pada bertambah atau menjadi lebih baiknya 
fungsi anggota tubuh, yang dialami seseorang secaraberkesinambungan, bersifat kualitatif 
dan kuantitatifmenuju kematangan ataukedewasaan. 

-- -I. . Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini 

Perkembangan anak mencakup beberapa aspek, yaitu perkembangan fisik 
(selanjutnya disebut fisik-motorik), perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, 
perkembangan imajinasi dan perkernbangan sosial-emosional. Ki Hajar Dewantara(1977: 
275) menyatakan bahwa dipandang darisudut psikology.jiwa anak-anak di bawah umur 
7 tahun itu masih semata-mata berada dalarn periode perkernbangan panca inderanya. 
Untuk selanjutnya, berikut ini karakteristik perkembangan anak usia dini. 

a. Perkembangan Fisfk-Motorik 

Pada masa usia dini, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan relatif seimbang, 
tetapi secara bertahap tubuh anak akan mengalami perubahan. Bilamana di masa bayi 
seorang anak memiliki tubuh yang gemuk, maka seeara perlahan-lahan tubuhnya berubah 
menjadilebih langsing, sedangkan kaki dan tangannya mulai memanjang: Anak juga 
mengalami perubahan fisik secara proporsional. Perubahan tersebut mempunyai irama 
pertumbuhan sendiri, ada yang cepat atau lambat, namun semuanya akan mencapai 
kematangan ukuran tepat pada saatnya. 

Seiring dengan perkembangan fisik, perkernbangan rnotorik anak sudah dapat. 
terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan minat dan 
kebutuhannya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak-anak 
cenderung menujukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan Iincah. Oleh 
karena itu masa usia dini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang 
berkaitan dengan rnotorik, seperti rnenulis, rnenggambar, melukis, berenang bermain bola 
dan atletik. 
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. Kognisi merupakan bagian dari intelek yang merujuk pada penerimaan, penafsiran, 
pemikiran, mengingat, menghayal, penalaran dan pengambilan keputusan. Merujuk 
pada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, usia dini berada pada tahap sensori 
motorik dan praopoerasional, yaitu periode saat anak belum mampu mengoperasionalkan 
mental secara logik. Dalam hal ini yang dimaksud operasi adalah kegiatan-kegiatan yang 
diselesaikan secara mental, bukan fisiko Periode ini .ditandai dengan berkembangnya 
representasional atau symbolic Junction, yaitu kemampuan menggunakan sesuatu untuk 
merepresentasikan sesuatu yang lain dengan menggunakan simbol berupa kata-kata, 
gensture dan benda. (Uyu dan Mubiar, 2011: 35). 

Hal tersebut berimplikasi terhadap pembelajaran anak usia dini, di antaranya (1) 
anak belajar menggunakan panca inderanya, (2) rnenggunakan benda-benda kongkrit 
sebagai objek observasi, eksplorasi, dan menilai, (3) anak belajar dengan melakukan 
atau mengalami langsung, (4) be1ajar lebih menekankan proses dari pada hasil akhir 
(Direktorat PAllO, 2010). Dengan demikian, kemampuan anak usia dini dalam kegiatan 
belajar biasanya tercermin pada kemampuannnya mengklasifikasikan, menentukan 
wama, dan tilikan ruangan. ., 

c. Perkembangan Bahasa 
Kemampuan berbahasa menjadi modal utama bagianak untuk melakukan komunikasi 

dengan pihak lain, baik orangtua, sebaya, guru dan orangtua lainnya. Pada masa usia 
dini, kemampuan berbahasa anak tumbuh dan berkembang pesat. Kosa kata, jumlah 
kata, panjang kalimat juga terus meningkat, anak menguasai sintaksis dan tata bahasa. 
Jangkauan pembelajaran yang sangat mengesankan ini ditunjukkan salah satunya dengan . 
pola anak belajar secara intuitif, tanpa banyak instruksi, aturan bahasa yang diterapkan 
pada kata dan frase yang mereka gunakan. 

Minat anak usia sangat luas dan mereka selalu ingin mengetahui segala sesuatu yang 
ada di dunia ini lewat pertanyaannnya dengan bahasa, "ini apa, itu apa". (Morison, 2012: 
223). Selain itu fungsi bahasa bagi anak usia dini menurut Vygotsky dalam Santrock 
(2007: 265) adalah untuk merencanakan, membimbing dan memonitor perilaku mereka .. ,,:: 
Ada penggunaan bahasa yang digunakan untuk kemandirian pribadi yang disebut private 
speech sebagai alat yang penting selama tahun-tahun awal rnasa kanak-kanak. Anak yang:'J 
menggunakan private speech akan lebih kompeten secara sosial dibandingkan yang tidak.... 
Ini menjadi transisi awal untuk menjadi komunikatif secara sosial. Misalnya, ketika anak 
sedang bermain lego, ia bicara pada dirinya sendiri, "bikin apa ya? yang ini aja ah, patGtt~' 
yang panjang aja ah kan buat kursi". Atau ketika anak perempuan berbicara sendiri ketika:' 
memainakan bonekanya, "bear mau maniam? mau mimi susu? main aja yu." j 

Anak sesungguhnya seorang peniru yang ulung. Hal ini sebagaimana dikatakan Uyu 
dan Mubiar (20 II: 38) bahwa anak mencontoh orang lain di sepanjang kehidupannya 
Tatakala masih kanak-kanak dorongan untuk meniru orang lain itu bersifat amat kuat. 
Kemampuan imitasi anak menjadi modal penting dalam perkembangan bahasanya. Ana " 
suka meniru bunyi-bunyian tertentu ataupun ucapan orang-orang di sekitamya. 
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·rPada usia 4 dan 5 tahun kalimat anak sudah terdiri dari empat sampai lima kata. 
Merekajuga mampu menggunakan kata depan, seperti di bawah, di atas, di dalam dan di 
samping. Namun, mereka lebih banyak menggunakankatakerja daripada kata benda. Saat 
usia 5 dan 6 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari 6 sampai 8 kata. Mereka juga sudah 
dapat menjelaskan arti kata-kata yang sederhana dan mengetahui lawan kata. Mereka 
jugamulai dapat menggunakan kata penghubung katadepan dan kata sandang. 

Kemampuan berbahasa anak usia dini memiliki kaitan dengan kemampuan 
kognitifnya, Marat dalam Uyu dan Mubiar (2011: 39}menyatakan bahwa pada saat akan 
mengucapkan sesuatu, anak melakukan aktivitas mental berupa mengingat, mengenal, 
dan menyampaikan atau mengucapkan dalam bentuk verbal yang diekpresikan dalam 
aktivitas gerak motorik kasar atau hal us, yang secara kasat mata itu merupakan sesuatu 
yang sangat kompleks. 

d. Perkembangan Imajinasi 

. Anak usia dini sudah memiliki kemampuan berimajinasi. Misalnya, seorang anak 
menjadikan bekas dus pasta gigi sebagai kereta api, kulit jantung pisang sebagai perahu, 
pelepah pisang sebagai pedang atau mereka menirukan gerakan binatang seperti kelinci 
dan -kupu-kupu:-Selain itu -masih banyak beiida di sekitar anak 'yang.menjadi media 
berimajinasi, seperti keranjang cucian sebagai rumah, guling sebagai kudadan sebagainya. 

Bagi anak-anak imajinasi adalah kemampuan untuk merespon dan melakukan 
fantasi yang mereka buat. Kabanyakan anak dibawah usia 7 tahun banyak melakukan 
hal tersebut. Imajinasi merupakan salah satu hal yang efektif untuk rnengembangkan 
kemampuan intelektual, sosial, bahasa dan terutama kreativitas anak. (Uyu dan Mubiar, 
2011: 42) 

Imajinsi menjadi alat dasar bagi seseorang untuk berkreasi. Oalam hal ini seseorang 
melihat gambaran dalam pikirannya. Kemampuan berimajinasi memunculkan kernbali 
ingatan di masa lalu sebagai prediksi akan kejadian di masa yang akan datang. Dorothy 
dan Jerome Singer (dalam Uyu dan Mubiar, 2011: 40) telah melakukan penelitian dan 

e.

orang lain. 

menulis terkait sebuahpermainan imajinatif anak. mereka yakin bahwa berimajinasi 
sangat esensial dalam perkembangan kemampuan sosial-ernosi, intelektual dan bahasa. 

Perkem banganEmosi 

Perkembangan emosi yang positifmemudahkan anak belajar dengan lebih baik dan 
berhasil dalam semua aktivitas dalam kehidupannya. Di masa prasekolah, anak belajar 
tentang pengaturan diri, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan perilaku mereka, 
untuk merespons kegembiraan dan membangun hubungan sosial yang positif dengan 

Pada saat anak berusia 4 sampai 6 tahun, mereka menyadari bahwa dirinya berbeda 
dengan orang lain atau benda lain. Mereka juga menyadari bahwa keinginanannya 
adakalanya berbeda dengan keinginan orang lain atau benda lain. Sehingga tidak 
selamanya orang lain dapat memenuhi keinginannya. Bersamaan dengan itu, berkembang 
pula perasaan harga diri yang menuntut pengakuan dari lingkungan. Jika orangtua atau 
lingkungan tidak mengakui harga dirinya, seperti memperlakukan anak dengan dengan 

305 

:: repository.unisba.ac.id ::



UniverSitas Isiam 'Bimdung,November G'"2015 

":!' , .kurang sayang atau kerns,maka p~da dirianakakan muncul sikap keras kepala, menyerah 
jadi penurut yang diliputi rasa kurang percaya diri bahkan pe~alu. (Riana, 2011: 28) . 

• 1 .,	 •,,:.; . Perakembangan emosi anak berperan dalam membantu anak memperoleh penilaian 
dari lingkungannyaberdasarkan perilaku anak yang dimuneulkan tersebut baik secara 
positif maupun negatif, sehingga tidak menutupkemungkinan akan membentuk suatu 
konsep diri. Beberapa emosi yang berkembang pada anak usia prasekolah di antaranya 
rasa takut, cemas, marah, cemburu, gembira, senang, kasih sayang, ingin tabu dan fobi. 

Sesungguhnya ekspresi emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. 
Misalnya jika ada seorang anak yang kesal dan marah ketika sedang bermain bersama, 
mengakibatkan permainan menjadi terganggu, tidak menyenangkan dan terjadi 
pertengkaran. Walaupun dernikian, ekspresi emosi negative tersebut dapat dialihkan 
sehingga menjadi ekspresi emosi yang positif apabiIa orangtua atau guru memberikan 
bimbingan dan araban yang tepatsesuai dengan fase perkembangan anak. 

f. Perkembangan Sosial 

Orangtua atau guru mungkin pemah mendengar anaknya yang masih berusia dini 
·.._. ~-melakukan hal seperti, memuji gambar ..milik temannya, membantu temannya ketika 

bennain, bertanya kepada temannya, menjawab pertanyaan temannya atau meminta 
tolong kepada temannya. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan salah satu 
sikap sosial. Ia merespons apa yang terjadi di Iingkungannya dan bersikap bagaimana dia 
harus memperlakukan lingkungannya, 

Anak usia dini belajar mengembangkan kemampuan sosialnya dalam berbagai bentuk 
sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf (2012:124), yaitu .semangat bersaing (rivaly), 
menggoda atau mengejek (teasing), bekerja sarna (cooperation) di usia empat tahun, 
mendominasi (bossiness), mementingkan diri sendiri (selfishness), simpati, berselisih 
(quarreling), menyerang batik (aggression), dan pembangkangan (negativisme). 

Pada masa ini anak soikap prososial anak di antaranya bertingkah laku sesuai dengan 
harapan lingkungan, belajar memainkan peran sosial dalam aktivitas dengan ternan 
sebayanya, dan mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial 
yang berada di masyarakat. (Uyu dan Mubiar, 2012: 42). Anak usia dini yang mendapat 
stimulasi yang baik dalam perkembangan sosialnya maka ariak akan eerdas dalam 
melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain dan lingkungannya. 

2. Lingkungan Tumbuh Kembang Anak 

Lingkungan perkembangan sebagaimana sistem amongnya Ki Hajar dewantara, 
adalah yang memberi kebebasan yang luas selama tidak ada bahaya yang mengancam .: 
anak-anak. Prinsip Iingkungan yang memberi kebebasan ini mengandung pengertian' 
kemerdekaan, kesuka relaan, demokrasi, toleransi, ketertiban, kedamaian, kesesuaian 
dengan keadaan dan suasana. Jauhkan anak dari perintah dan paksaan, kecuali kalaur
memang sungguh perlu. (Ki Hajar Dewantara, 1977:276). Lingkungan memiliki penganihe-. 
yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Masnipal (2013: 169) menyatakan bahw8t.'t 
lingkungan yang baik akan menjadikan anak bisa tumbuh dan berkembang dengan-pafkq.Jr 

, hrt!t':\; 
--~," ~~;; 
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dan sebaliknya Iingkungan yang burukdapat membuat proses tumbuh kembang menjadi .. 
tidak sempuma. 

Urie Bronfenbrenner dalam Santrock (2007: 55-56) berpandangan bahwa 
perkembangan dipengaruhi oleh lima sistern lingkungan, yaitu (l) mikrosistem adalah 
lingkungan di mana individu tinggal; (2) mesosistem mencakup hubungan antar 
mikrosistem atau hubungan antar konteks, (3) ekosistem terlibat saat pengalaman dalam 
lingkungan sosiallain, (4) makrosistem mencakup budaya di mana seseorang tinggal, dan 
(5) kronosistem mencakup pembuatan pola kejadian lingkungandan transisi sepanjang 
kehidupan. Apabila berpatok pada teori ekologi tersebut dapatlah tergambar betapa 
kompleks dan rumit lingkungan tumbuh kembang anak. -

Lingkungan anakharus memiliki hubungan kesesuaian dengan alam anak-anak dan 
masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar anak-anakjangan sampai hidup berpisah . 
dengan masyarakat dan lingkungannya. Selain itu anak-anak diberi juga .perkerjaan;.. 
pekerjaan tangan yang menggunakan alat-alat modem tetapi hanya sebagai pengulasan 
dan penyempumaa, jangan sebagai permulaan dan sebagai pokok pelajaran. (Ki Hajar 
Dewantara, 1977: 277) 

Masa sebelum sekolah (usia antara 3 sampai 6 tahun) merupakan fase yang sangat 
penting dan serius. Banyak pendidik yang tidak Illenyadarinya. Fase ini .merupakan., . _ 
fuse dasar yang menjanjikan keberhasilan mendidik dengan baik. Seurnpama sebatang 
pohon, jika akarnya kuat rnaka dengan mudah pucuknya menjulang ke langit. {Abu Amr 
Ahmad Sulaiman (2000: 5). Pemyataan Abu Amr Ahmad Sulaiman tersebut merupakan 
perurnparnaan terhadap gambaran tumbuh kembang sebuah pohon yang dapat pula 
dianalogikan terhadap tumbuh kembang anak manusia sebagaimana ayat berikut, 

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat 
yang baik seperti pohon yang baik; akamyateguh dan cabangnya (menjulang) Ice 
langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. 
Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka 
selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruksepertipohon yang buruk;yang 
telah dicabut akar-akarnya daripermukaan bumi: adak dapat tegak sedikitpun. (QS. 
Ibrahim, 14: 24-26). 

Anak rnemiliki sudah selayaknya berada dalam lingkungan yang rnendukung 
tumbuh kembangnya karena anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berapasrisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kernanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UNICEP, 2002). Anak tidak 
boJeh diperJakukan dan dikondisikan semena-rnena. Pendidikan, pembinaaan, bersikap 
kepada anak harus sesuai dengan tumbuh kernbang anak. Pendidikan anak di bawah umur 
tujuh tahun harus sesuai dengan segala keadaan sang anak, asalkan ditujukan ke arah 
perkernbangan rasa tertib dan damai, serta fikiran yang sehat keJak. (Ki Hajar Dewantara, 
1977: 275). 

Setidaknya ada tiga Iingkungan pendidikan yang berperan dalam pendidikan anak. 
Pertama, orangtua sebagai pembentuk karakter dasar anak dengan konsep rumah sebagai 
sekolah pertama dan utama. Hal ini sebagaimana Imam AI-Ghazali RahimahumuJlah 
menyatakan bahwa anak adalah amanah bagi kedua orangtuanya. Hatinya yang suci 

307
 

:: repository.unisba.ac.id ::



Universitas Isiam Bandung, November(;lh20i 
•	 : c' • :.' "C'," • •. -: ',' _,;.:·:F·:·:'·~< 

. merupakan perhiasan yangsangat berharga. BHa ia dilatih untuk mengerjakan kebaikan",lA:k~,~i~t 
., .:	 I ( '. . . - t '·'·'.'-'<;;-~~:'f~;-: 

ia akan tumbuh menjadi orang yang baikdan bahagia di dunia dan akhirat. Sebalikiiya;.'·'·:"· 
bila ia dibiarkan mengerjakan keburukan dan dibiarkan begitti' saja bagaikan hewan, ia I .• "! . 

akan hidup sengsara dan binasa. (lhya Ulumuddin,AI-Ghazali: 111/62) 

Kedua; sekolah sebagai lingkungan penididikan kedua, Guru sebagai orangtua kedua 
yang menjadi pendidik ketika anak berada dalam lingkungan sekolah. Hurlock (dalam 
Syamsu Yusuf, 2011: 54) mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi 
perkembangan kepribadian anak (siswa), baik dalam cam berfikir, bersikap, maupun cara 
berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga, dan guru sebagai substitusi 
keluarga. 

Ketiga, lingkungan sebagai wahana interaksi sosial dan sumber infonnasi bagi anak. 
Anak mengembangkan keterampilan bersosialisasi. Robert Owen (dalam Morrison, 
2012: 64) meyakini bahwa lingkungan anak berpengaruh terhadap keyakinan, perilaku, 
dan prestasinya. Seseorang dan masyarakat dapat menggunakan lingkungan untuk 
membentuk karakter anak. Al-Ghazal i (dalam A. Tafsir 2001: 189) menyatakan bahwa 
pelaksanaan pendidikan pada hakikatnya adalah proses saling mempengaruhi antara fitrah 
.(insting) dengan lingkungan. Masih menurut Robert Owen (dalam Morrison, 2012: 64), 
dengan mengendalikan lingkungan dan hasil didikan.anak.masyarakat.baru yang.lebih... 
baik sangat mungkin dibentuk. Dengan demikian, kondisi lingkungan sebagai kekuatan 
dominan dalam mengarahkan dan menentukan perilaku manusia. 

Lantas, seperti apakah Iingkungan yang kondusifbagi tumbuh kembang anak di era
 
teknologi dan komunikasi itu? Selanjutnya akan dibahas lingkungan yang kondusifuntuk
 
tumbuh kembang anak usia dini di era teknologi dan komunikasi.
 

C.	 TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DIN! DI ERA TEKNOLOGI DAN
 

KOMUNIKASI
 

Beberapa dekade yang lalu hampir semua anak-anak menghabiskan waktu di luar
 
rumah sepanjang hari, ada yangberolahraga, bersepeda, bennain di taman atau melakukan
 
berbagai permainan tradisional. Anak-anak jugaberimajinasi, membuat mainan sendiri,
 
seperti dari kulit jeruk, dari pelepah jantung pisang atau dari daun singkong. Semua itu
 
tidak mahal. Dengan sentuhan imajinasi dan semangat kreativitas bisa membuat mainan
 
sendiri.
 

Anak-anak masih sempat menghabiskan waktu luang bersama orangtua mereka,
 
sering berkumpul bersama di meja makan, untuk makan bersama atau hanya sekedar
 
menikmati kudapan sambil menceritakan kegiatan mereka seharian yang menyenangkan.
 
Rumah bagi anak-anak terasa hangat, penuh kecerian, bebas mengungkapkan perasaan
 
dan ada rasa empati karena penghuninya saling perhatian.
 

Rumah dan keluarga hari ini berbeda dengan masa-masa yang lalu. Banyak terjadi
 
perubahan tatanan nilai-nilai dalam keluarga. TeknoJogi dan komunikasi seperti telah
 
menyulap banyak hal, kehidupan serba tergantung pada teknologi yang mutakhir,
 
infonnasi bak arus yang sangat cepat. Dunia menjadi serba instan, dengan alasan agar
 
lebih cepat dan efisien.
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menggunakan gawai (telepon seluler pintar, tablet. laptop.dan computer) baikuntuk mengetjakan
 
tugassekolah, bermain games atau untukmencari hib~.
 

Anak-anak generasi millenium (lahir di era 2000-an) sudah dianggap akrab dengan
 
produk teknologi. Mereka jarang terlihat bersemangat bermain di luar rumah, bergurau
 
dengan ternan di lapangan, atau bahkan mengejar layang-layang yang putus. Sepertinya,
 
anak-anak zaman sekarang telah terbiasa menatap layar televisi atau computer, bermain
 
games, atau berlama-lama mengakses internet. Sayangnya aktivitas yang dianggap
 
kebanyakan orang adalah modem dan maju itu bisajadi born waktu bagi perkembangan
 

. anak. 

Perangkat teknologi dan komunikasi tentu ada saja manfaatnya bagi anak, seperti 
menumbuhkan potensi anak agar tidak gagap teknologi, belajar strategi ketika bermain 
games, menjadi kreatiflewat games, dan memilki sifat kritis. Namun demikian pengaruh 
negatifnya pun tidak kalah merisaukannya. 

Sejumlah pengaruh penggunaan gawai pada anak-anak \dikeluhkan oleh orangtua 
dan guru..Pola komunikasi .dalam keluarga terganggu, terutama komunikasi antara anak 
dan orangtua. Sejumlah anak menjadi emosional, mudah marah sudah konsentrasi, 
prestasi sekolah menurun, berkata kasar/mengumpat, meniru adegan kekerasan pada 
games, nafsu makan menurun, lupa waktu, malas merawat diri dan kecanduan. Selain 
itu Anna Surti Ariani (pikiran Rakyat, 25 Jamiari 2015) menambahkan, bahwa jika anak 
terlalu asik bermain gawai anak bisa menjadi cuek terhadap orangtua. Anakjuga kurang 
gerak tubuhnya yang berdampak bukan sekedar pada fisiknya tapi juga kesulitan dalam 
pelajaran. Contohnya anak yang sedang belajar menulis, karena penggunaan gadget 
hanya dua jari sedangkan untuk menu lis butuh lima jari, koordinasi motorik anak jadi 
kurang bagus. 

sekiranya mereka 
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Anak-anak sekarang, tumbuh di era teknologi, banyak hal yang serba digital. Tidak 
heran banyak anak yang menggunakan gawai (komputer, laptop, tablet dan telepon seluler 
pintar). Bagi anak, teknologi dapat menyenangkan dan melibatkan dan jika digunakan 

Prodak teknologi boleh saja dipergunakanjika untuk kemaslahatan. Tentu kita tidak 
menginginkan hal yang buruk terjadi pada anak-anak akibat alat teknologi dan komunikasi 
yang kurang tepat penggunaannya. Sebaliknya media teknologidan komunikasi digunakan 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan, termasuk untuk tumbuh kembangan anak. Islam 
tidak menghendaki kaum muslimin membiarkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. 
Hal ini sebagaimana firman Allah Swt berikut. 

Dan hendakJah takut (kepada Allah) orang-orang yang 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir 
terhadap {kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendakJah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendakJah mereka bertutur kata dengan cara yang benar. (QS. An-Nisaa 
(4): 9) 
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bermanfaat. Anak usia dini sangat rnendapatkan rnanfaat dari teknologi apabila aktivitas 
penggunaan teknologi secara langsung rnendukung turnbuh kembang anak, teknologi 
rnernungkinkan aktivitas penernuan aktif(bereksplorasi), telcnologi diterapkan ke situasi 
nyata dengan tujuan yang rnasuk akal, dan perangkat telcnologi merupakan bagian dari 
lingkungan turnbuh kernbang anak, bukan perangkat yang justru tidak berhubungan 
dengan stirnulasi turnbuhkernbang anak. 

Perkernbangan telcnologi dan komunikasi rnenjadi tantangan dan peluang bagi 
orangtua dalam tumbuh kernbang anak. Sebagairnana dibahas sebelurnnya bahwa 

..	 kernajuan telcnologi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif. Namun 
dernikian, orangtua dan orang dewasa lainnya masih bisa mengambil sisi baiknya dan 
menangkis akibat burulcnya.Anna Farida (Pikiran Rakyat, 25 Januari 2015).rnenyatakan 
bahwa orangtua harus tegas, agar penggunaan perangkat telcnologi seperti gawai tidak 
rnengganggu tumbuh kernbang anak, seperti rnengganggu perkembangan komunikasi 
anak. Orangtua secara bertahap harus memberikan pengertian, 

Pada dasarnya, gawai hanyalah alat, untuk itu dampalcnya akan mengikuti bagaimana 
alat ~tersebut digunakan. Beberapa saran bagi orangtua dalam menghadapi dinarnikan 
eratelcnologi dan kornunikasi agar ramah anak yaitu, (1) rnemberikan pengertian 
secara bertahap sejak dini, (2) rnenjadi gerbang teknologi agat anak dapat terpantau, 
(3) mengakomondasi kesenangan anak, (4) mernbatasi waktu pemakaian gadget, (4) 
rnenciptakan keterbukaan kornunikasi dengan anak, dan (5) melibatkan diri dengan anak 
saat online. Orangtua bisa mengawasi penggunaan gawai oleh anak dengan rnanajemen 
yang yang teratur dan ditepati, rnisalnya menangguhkan penggunaaan gawai saat sedang 
bersama keluarga. Sebaliknya orantua aktif mengendalikan fungsi benda tersebut ketika 
digunakan anak. Tidak memaksakan anak untuk tidak menggunakan gawai karenajustru 
akan membuat anak penasaran. 

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (lCT) pada anak usia dini harus 
disesuiakan dengan tumbuh kembangnya. Inti leT bagi anak usia dini meliputi dua 
hal, yaitu pengenalan IT sejak dini dan membantu proses belajar anakdengan cara 
menyenangkan. Pengenalan harus dengan penjelasan masing-masing fungsi dan cara 
langsung praktik penggunaannya. Dalam penggunaan computer misalnya, anak juga 
berhubungan Jangsung dengan listrik untuk menjaga dari sengatan atau arus pendek. 

Terkait pemanfaatan komputer, Joni (2008:6) menyatakan bahwa computer juga . 
bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran anak yang menyenangkan. Ada 
tampilan gambar warna-warni yang bergerak dan suara nyanyian yang riang gembira .. 
dapat merangsang anak untuk lebih betah bermain sambil beJajar. Banyak sekali software 
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edutainment yang bisa dipakai untuk pembelajaran dan menumbuh kembangkan .. 
kretivitas, imajinasi, serta melatih motorik anak.. Contohnya, permainan rnengenal warna, 
latihan memori dan strategi, rnengenal gambar. mengenal hurufdan angka serta mengenal 
bunyi. Untuk anak usia dini cocok menggunakan software semacam itu. 

Masih menurut Joni (2008: 6). bahwa perlu diingat teknologi juga rnemiliki dampak
 
negative bagi anak, seperti efek radiasi, jarak. pandang yang dekat dapat mengganggu
 
indera penglihatan anak. Software yang dipilih harus yang jauh dari kekerasan dan
 
agresivitas agar anak tidak meniru pengaruh buruk. Selain itu waktu penggunaan
 
perangkat teknologi seperti komputer dan masa bermain bersama ternan sebaya harus
 
diperhatikan. Jangan sampai anak lebih sering memitih bermain bersama computer atau
 
gawai daripada bermain bersama sebaya. Anak usia dini harusdistimulus perkembangan
 
sosialnya dengan cara tetap bermain dengan sebayanya agar tidak anti sosial,
 

Teknologi yang ramah anak, terutama dengan penggunaan ICT dalam konteks 
pemanfaatannya, di antaranya didorong untuk mengembangkan dan menggunakan 
keterampilan opersional, mengarahkan anak mengkonstruksi dan mendesain, mendorong 
tumbulnya motivasi, pengenalan gaya dan konteks belajar berbeda, mengedepankan 

. interaksi sosial, perkembangan bahasa, dan mendorong anak merancang sendiri sumber 

belajar seperti__p_Q-'!l.Lg.~~~ __~e~ __.!~~Ii~, slide _s.ho~Aan musik. Dengan ..demikian 
sebenarnya teknologi berasifat netral. Dampak. positif atau negative yang muncul dari 
teknologi lebih banyak bergantung dari pemanfaatannya. 

Jika ADak Kecanduan Gawai 

Orangtua juga harus konsisten memberikan contoh perilaku untuk tidak 
ketergantungan terhadap gawai dan tidak menggunakannya pada saat-saat bersama anak. 
Menurut Yee-Jin Shin (2014: 188), hakikat digital parenting yaitu memberikan batasan 
yangjelas kepada anak tentang hal-hal yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan 
saat menggunakan perangkat digital. Memberikan aturan dan kesepakatan yangjelas dan 
tertulis tentang penggunaan gawai sebelum meberikannya kepada anak. Untuk mengatasi 
anak. yang ketergantungan atau kecanduan gawai dapat dihentikan dengan rnemberikan 
kegiatan atau aktivitas lain yang lebih rnenyenangkan bagi anak. (Edy Wiyono/Ayah Edi 
dalam Pikiran Rakyat, 25 Januari 2015). Misalnya, (1) menyalurkan energi anak untuk 
aktivitas fisik, seperti olahraga, (2) menyediakan media alternatif, seperti buku cerita 
yang menarik dan interaktif, terlebih anak usia dini sangat senang dengan aneka warna 
dan visual yang menarik. (3) menjadikan anak sebagai sahabat agar mereka tidak sungkan 
bercerita kepada orangtua, (4) dan membuat kesepakatan bersama dengan anak terkait 
penggunaan gawai. 

Zaman sekarang, rasanya mustahil untuk tidak memberikan akses internet sarna 
sekali kepada anak. Jika anak kecanduan berselancar melalui internet, orangtua sebaiknya 
tetap memberikan kesempatan anak untuk mengaksesnya dengan catatan memberikan 
pendampingan- selama anak mengaksesnya. Dengan dernikian akan menumbuhkan 
proteksi diri anak. Untuk itu kebiasaan sehat mengakses internet harus distimulus sejak 
usia dini secara konsisten dan berkelanjutan. Orangtua harus membatasi akses internet 
yang berpotensi merusak moral dan perkembangan anak. 
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Lingkungan sangatberpengaruh terkadaptumbuh kembang seoranganak.Lingkungan 

tumbuh kembang anak sangat kompleks, bukan hanyakeluarga rumah atau sekolah. Kini 
alat teknologi dan komunikasi menjadi lirigkungan yang dekat dengan anak-anak, 

Sejauh ini, selain memberikan nilai kemanfaatan, alat komunikasi dim infonnasijuga 
temyata dapat menimbulkan dampak yang mengganggu atau tidak baik untuk tumbuh 
kembang anak. Anak usia dini yang sedang mengalami tumbuh kembang yang pesat 
bisa saja menerima pengaruh buruk yang mengganggu tumbuh kebangnya akibat alat 
teknologi dan komunikasi. 

Beberapa saran bagi orangtua dalam menghadapi dinamikan era teknologi dan 
komunikasi agar ramah anakyaitu, (1) memberikan pengertian pemanfaatan alat teknologi 
dan komunikasi secara bertahap sejak dini, (2) menjadi gerbang teknologi agat anak 
dapat terpantau, (3) mengakomondasi kesenangan anak, (4) membatasi waktu pemakaian 
gadget, (4) menciptakan keterbukaan komunikasi dengan anak, dan (5) melibatkan diri 
dengan anak saat online. 
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