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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bermain merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

anak-anak. Hampir dari seluruh waktu yang dihabiskan oleh anak-anak dilakukan 

dengan bermain. Kehidupan anak merupakan kegiatan yang penuh dengan bermain. 

Melalui kegiatan bermain tersebut anak dapat mempelajari berbagai hal. 

Menurut Padmonodewo (Dalam Sujarno dkk, 2013: 1) kegiatan bermain 

merupakan salah satu kebutuhan dasar anak. Selain makan dan minum, tanpa bermain 

anak tidak akan dapat melewati proses pertumbuhan dengan baik. Kegiatan bermain 

dalam proses pertumbuhan layaknya makanan bergizi bagi anak. Dalam kegiatan 

bermain tersebut anak akan menemukan cara untuk menemukan potensi dirinya. 

Selain itu, dalam proses bermain anak dapat mengembangkan kemampuan 

berekspresi, pikiran dan perasaannya. Hampir dari seluruh anak di dunia akan 

membutuhkan kegiatan bermain untuk menghabiskan masa kanak-kanaknya.  

Kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan dengan 

teman-temannya. Kegiatan bermain yang dilakukan dengan teman-temannya dapat 

membawa pengaruh yang baik bagi anak. Dalam melakukan kegiatan bermain 

tersebut anak dapat melatih kemampuan fisik, sistem motorik, berkomunikasi, dan 

merangsang tumbuhnya rasa berani akan mencetuskan ide dalam komunitas.  
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Selain itu, anak juga mampu menempatkan diri dalam pergaulan dengan teman 

sebayanya (Sujarno dkk, 2013: 1-2). 

Permainan anak di setiap masyarakat satu dengan lainnya memiliki 

perbedaan. Meskipun ada pula yang hampir sama, namun akan ada salah satu ciri 

khas yang membedakan antara permainan satu daerah dengan daerah lainnya. 

Misalnya permainan anak yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Pada penelitian 

yang dilakukan Sujarno dkk (2013:4) menyebutkan permainan anak di wilayah 

Kabupaten Semarang sedikitnya ada 20 jenis permainan. Permainan tersebut 

dimainkan oleh anak-anak di Kabupaten Semarang. Beberapa permainan tradisional 

yang dimainkan oleh anak di Kabupaten Semarang adalah betengan, layang-layang, 

bekelan, bola kasti, sunda manda, nekeran, sledur, dor-doran, gangsing dan masih 

banyak lagi.  

Wilayah lain yang memiliki permainan  anak yakni di Bali. Bali merupakan 

salah satu wilayah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi kebudayaan asli 

mereka. Penelitian yang dilakukan oleh CS Wati, M. Sulastri dan PN Riastini  

(2013: 3) menyebutkan ada beberapa permainan Tradisional yang terdapat di Bali. 

Dalam penelitian tersebut diambil 7 permainan tradisional yang berhubungan dengan 

materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV Sekolah Dasar. Tujuh 

permainan tersebut adalah Semal-semalan, Juru Pencar, Ngengkebang, Poh-pohan, 

Cici Puci, Gampes dan Kotak Pos. 
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Permainan tradisional anak dilakukan dengan aturan yang tidak baku. Hal ini 

dikarenakan persebaran nilai-nilai dan aturan dilakukan melalui lisan. Tidak ada buku 

atau aturan tertulis yang menjabarkan proses permainan berlangsung. Dalam 

menyebarkan nilai-nilai dan aturan permainan hanya dilakukan dari individu ke 

individu lain atau dari anak satu ke anak lainnya. Melalui proses persebaran inilah 

anak-anak  mengetahui dan mengenal permainan tradisional.  

Dalam permainan tradisional banyak pembelajaran yang dapat diambil oleh 

anak. Pembelajaran yang ada dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan 

anak. Salah satu hal yang bisa didapatkan oleh anak adalah kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain. Seperti yang telah dijabarkan di atas, permainan tradisional 

dilakukan oleh dua anak atau lebih karena persebaran yang dilakukan dengan 

interaksi antar individu. Interaksi yang terjadi akan melatih kemampuan anak 

bekerjasama dan rukun dalam bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

permainan tradisional tersebut juga dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak 

yang sesuai dengan kebudayaan lokal. 

Pada perkembangan zaman yang semakin kompleks menjadikan permainan 

tradisional ini mulai tergeser. Pergeseran yang terjadi pada permainan tradisional 

disebabkan oleh beberapa faktor. Adanya globalisasi di penjuru pelosok masyarakat 

merupakan salah satu faktor yang besar. Globalisasi merupakan proses perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Globalisasi 

yang terjadi di masyarakat menyebabkan pergeseran pada unsur kebudayaan dan 
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unsur kemasyarakatan. Dalam dunia globalisasi manusia mampu mengakses segala 

informasi yang ada di wilayah lain dengan mudah dan cepat.  

Globalisasi yang terjadi menjadikan masyarakat cepat mendapatkan hal-hal 

baru pada setiap aspek kehidupannya. Masyarakat semakin cepat berubah dan 

memiliki pemikiran yang dinamis. Ditambah dengan semakin mudahnya masyarakat 

medapatkan barang-barang modern. Penerimaan yang terbuka dan fasilitas yang baik 

membuat masyarakat mementingkan hal-hal yang logis dan realistis. Goldscheider 

(1985:135) menyebutkan : 

 

“ ….. modernisasi terutama berarti perubahan nilai-nilai, perubahan 
cita-cita dan orientasi kembali aspirasi. Modernisasi berarti mengembangkan 
„rasionalitas‟ dan cara-cara berpikir yang baru dan masuknya cara-cara itu ke 
dalam setiap bidang kegiatan sosial manusia…..” 

 

Modernisasi secara berkala akan mengikis perkembangan permainan 

tradisional. Permainan tradisional yang awalnya merupakan pusat ajang bermain 

mulai tersaingi dengan permainan baru yang lebih bervariasi. Permainan baru atau 

bisa disebut dengan permainan modern semakin berkembang pesat di dunia anak-

anak. Permainan baru tersebut menarik perhatian anak karena memiliki bentuk dan 

jenis yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini memancing rasa bosan anak pada 

permainan tradisional yang sederhana dan cenderung membosankan dibandingkan 

permainan modern. Ariani (Dalam Sujarno dkk, 2013: 3) berpendapat bahwa 

permainan baru secara perlahan akan menggantikan permainan tradisional.  
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Eksistensi permainan modern dapat dilihat saat semakin maraknya tempat 

persewaan play station dan game online. Dalam beberapa tahun terakhir 

perkembangan tempat persewaan permainan tersebut semakin pesat. Hampir di setiap 

jalanan kota besar akan menawarkan jasa persewaan permainan anak tersebut. 

Bahkan di desa yang berada di daerah sekitar kota besar telah muncul persewaan 

permainan play station dan game online serupa.  

Permainan yang telah menjamur di pasaran saat ini sangat mudah didapatkan 

oleh anak. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, anak bisa 

mendapatkan permainan modern dengan menyewa di tempat persewaan yang banyak 

tersebar di wilayah keramaian. Selain dapat menyewa di tempat persewaan, anak juga 

dapat membelinya untuk digunakan secara pribadi. Tentu anak akan sangat sulit jika 

membelinya sendiri. Ia harus memintanya pada orang tua karena harga dari mainan 

modern ini tidaklah murah. Harga untuk membeli sebuah playstation dapat mencapai 

jutaan rupiah. Begitu pula dengan fasilitas game online. Game online dimainkan 

menggunakan computer lengkap dengan sambungan internet. Jadi jika ingin 

menggunakan game online, maka harus membeli seluruh perangkat computer. Satu 

perangkat computer juga dibandrol dengan harga jutaan rupiah. 

Playstation (Dalam Http:/m.wikipedia.org/wiki/playstation1) merupakan 

seperangkat permainan yang berbentuk konsol dengan grafis era 32-bit. Playstation 

ini awal kemunculannya diperkenalkan pada tahun 1990. Wilayah perkembangan  

1 Http:/m.wikipedia.org/wiki/playstation diakses pada tanggal Sabtu 20 september 2014 (a) 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU ANAK BERMAIN.... IIS INDAHWATI



6 
 

playstation dimulai dari Jepang, Amerika, dan Eropa. Kemunculan playstation ini 

langsung menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia hingga melahirkan generasi-

generasi playstation baru. Salah satu peminat dari playstation adalah masyarakat 

indonesia. Pada era ke-20 playstation telah mulai merajai pasar game indonesia. 

Peminat playstation di indonesia masih tinggi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan 

pembaruan yang terus dilakukan oleh produsen permainan playstation tersebut. 

Permainan yang menarik perhatian masyarakat indonesia saat ini selain 

playstation adalah game online. Game online adalah permainan modern yang 

dimainkan menggunakan media computer. Permainan ini dilakukan dengan bantuan 

jaringan internet agar dapat menghubungkan satu pemain dengan pemain lain. 

Hubungan dengan pemain lain atau yang biasa disebut dengan multiplayer ini 

dilakukan dengan bantuan teknologi seperti modem dan koneksi kabel. Menurut 

Andrew Rollings dan Ernest Adams permainan game online lebih ideal disebut 

dengan teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah adanya pola yang lebih dominan 

yakni interaksi para pemain melalui media jaringan online dari pada pola permainan 

yang dilakukan (Http:/m.wikipedia.org/wiki/permainan_daring2).  

Pernelitian tentang game online telah dilakukan oleh Arsyi Akbar dengan 

judul Makna Game Online Bagi Gamers di Surabaya. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Akbar (2013: 55) menyebutkan permainan game online DOTA 

banyak dilakukan oleh remaja di Kota Surabaya. Permainan DOTA ini banyak 

2 Http:/m.wikipedia.org/wiki/permainan_daring diakses pada tanggal Sabtu 20 september 2014 (b) 
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dijumpai di tempat persewaan game online. Permainan ini dilakukan tidak hanya satu 

atau dua hari saja. Akan tetapi dilakukan secara berkala yakni setiap hari jika ada 

waktu senggang. Bahkan pada hari libur seperti sabtu hingga minggu, para pemain 

game online ini menghabiskan waktunya dengan bermain game online selama 

seharian penuh. Penelitian ini dilakukan pada anak remaja hingga dewasa. Pada 

penelitian ini menunjukkan permainan DOTA dilakukan sebagian besar dari anak 

SMP hingga SMA. Penelitian ini khususnya dilakukan di salah satu warnet di Kota 

Surabaya. 

Dalam penjabaran playstation dan game online di atas menunjukkan adanya 

keanekaragaman permainan yang dapat dimainkan oleh anak. Pilihan permainan 

yang beragam inilah yang membuat anak menjadi lebih tertarik akan game yang 

modern ini. Sehingga membuat anak mudah melupakan permainan tradisional yang 

merupakan permainan lokal dan asli milik kebudayaannya. Ditambah dengan 

semakin mudahnya anak dalam mendapat permainan tersebut. Dengan menyusuri 

jalanan yang ramai di tengah kota, anak dengan mudah menemui tempat persewaan 

permainan modern ini. Juga apabila ingin mendapatkan secara pribadi, permainan 

modern ini dapat dibeli di mall atau toko mainan. Permainan modern ini dapat dibeli 

dengan bebas.  

Selain permainan playstation dan game online, adapula perkembangan baru 

yang menambah perhatian anak semakin jauh dari permainan tradisional.  
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Perkembangan alat teknologi lain yang semakin kuat berkembang adalah alat 

komunikasi atau handphone. Handphone yang memiliki berbagai fitur membuat 

masyarakat menaruh perhatian yang tingi pada alat komunikasi ini. Dalam survey 

yang dilakukan oleh ATSI atau Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (Dalam 

Http:/www.antaranews.com3) menyebutkan bahwa pada tahun 2010, sekitar 180 juta 

masyarakat Indonesia atau 80% dari seluruh jumlah masyarakat Indonesia telah 

menggunakan fasilitas handphone. Hingga saat ini jumlah ini selalu naik mengingat 

produsen handphone yang selalu mengeluarkan produk baru yang diluncurkan di 

pasar bebas.  

Selain handphone, adapula teknologi baru yang mulai digunakan oleh 

masyarakat untuk media komunikasi dan media hiburan. Teknologi ini biasa disebut 

dengan gadget tablet. Tablet merupakan bentuk terbaru dari komputer yang memiliki 

bentuk mirip dengan handphone. Tablet ini memiliki ukuran yang lebih lebar dari 

handphone pada umumnya. Sehingga tablet dapat digunakan sebagai media hiburan 

dengan lebih memuaskan karena dapat memberikan  tampilan yang  maksimal. 

Tablet ini dapat memiliki  fitur yang lebih  canggih  dari  handphone  biasa. Beberapa 

fitur yang dapat menjadi hiburan adalah camera, music, games dan browser.  

3 Http:/www.antaranews.com/ Diakses pada tanggal 10 Juni 2014 
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Dari beberapa  fitur  canggih  yang  dimiliki oleh  tablet,  adapula  gadget  

tablet yang memiliki kualitas yang kurang memuaskan. Tablet ini memiliki target  

pasar pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tablet  tiruan ini memiliki fitur 

yang sama dengan tablet canggih. Namun kualitas yang dimiliki kurang maksimal. 

Kecanggihan yang dimiliki ini berbanding lurus dengan harga yang ditawarkan. 

Dengan harga yang relatif terjangkau yakni mulai dari ratusan ribu saja, masyarakat 

kalangan ekonomi menengah bawah juga mampu menikmati fasilitas yang hampir 

sama dengan masyarakat ekonomi menengah atas. Adapula kekurangan lain yang 

membuat harga tablet  menjadi lebih murah, yakni ketidakmampuan dalam 

melakukan hubungan komunikasi. Jadi tablet tersebut tidak dapat digunakan untuk 

melakukan panggilan dan pesan singkat (Adlin, 1997 :161). 

Beberapa fitur yang ada dalam tablet dapat menarik perhatian masyarakat 

untuk memiliki alat komunikasi ini. Faktor lain yang membuat tablet memiliki daya 

tarik adalah efisiensi. Tablet dapat dibawa kemana saja dan juga dapat digunakan 

dalam berbagai hal. Hanya dengan membawa satu alat saja, pengguna dapat 

menghemat alat lain untuk dibawanya seperti camera digital, mp3 player, PSP dan 

sebagainya.  

Kecanggihan yang dimiliki tablet ternyata tidak hanya menarik perhatian 

kalangan dewasa. Anak-anak yang selalu merasa ingin tahu juga menarik perhatian 

pada tablet ini. Mereka merasa tertarik dengan fitur-fitur yang ada dalam tablet. 
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Ditambah dengan kemampuan tablet dalam permainan portable, membuat anak 

semakin antusias dalam memainkan alat teknologi tersebut. 

Fenomena ketenaran permainan dalam gadget khususnya tablet telah 

menyebar hampir di pelosok daerah di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Surabaya 

khususnya Kecamatan Mulyorejo Kelurahan Sutorejo. Perkembangan pemakaian alat 

teknologi di Kota Surabaya amat pesat. Hal ini tidak mengherankan karena Kota 

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Hampir di setiap 

pelosok kota tidak sulit menemukan anggota masyarakat yang telah menggunakan 

alat teknologi canggih.  

Salah satu wilayah di Surabaya yang telah terkena paparan modernisasi adalah 

Kelurahan Dukuh Sutorejo. Hampir dari semua masyarakat yang tinggal di Kelurahan 

Dukuh Sutorejo telah mengenal dan menggunakan tablet. Penggunaan alat teknologi 

ini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa atau remaja saja. Akan tetapi telah 

diperuntukkan bagi anak-anak. Tablet ini digunakan sebagai salah satu media 

permainan sehari-hari. Bahkan pengguna tablet ini tidak hanya pada anak yang telah 

memahami penggunaan tablet tersebut. Pada anak pra sekolah juga telah ditemukan 

telah mulai menggunakan tablet tersebut.  

Penggunaan gadget tablet pada anak-anak biasa dilakukan untuk kegiatan 

bermain. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cohen Medical Center di New York, 

Amerika Serikat (Dalam Http:/Surabaya.bisnis.com4) pada tahun 2014 menunjukkan  

4 Http:/Surabaya.bisnis.com Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2015 
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bahwa gadget tablet telah digunakan oleh anak usia 0 hingga 3 tahun. Penggunaan 

gadget tablet ini didukung oleh orang tua anak yang juga menggunakan gadget tablet 

yang sama. Penelitian  ini  menunjukkan hasil bahwa anak yang menggunakan gadget 

tablet pada usia tersebut lebih sulit melakukan komunikasi dengan orang lain. Anak 

menjadi lebih lambat dalam kemampuan berbicara. Anak lebih mampu menggunakan 

gadget tablet dan memahami isi permainan dalam alat tersebut.  

Penggunaan gadget tablet yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipisahkan 

dari peran orang tua sang anak. Anak tidak mampu menggunakan dan mendapatkan 

gadget tablet tanpa bantuan dari orang dewasa. Ketidakmampuan ini terkait dengan 

harga gadget tablet dan kemampuan anak yang masih terbatas.  

 

1.2. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa perumusan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana perilaku pemanfaatan gadget tablet oleh anak? 

2. Bagaimana peran orang tua dalam mempengaruhi perilaku anak dalam 

penggunaan gadget tablet let? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian dengan judul PERILAKU ANAK BERMAIN MENGGUNAKAN 

GADGET TABLET (Studi Deskriptif Peran Orang Tua Dalam Perilaku Anak Bermain 

Gadget Tablet Terkait Antropologi Pendidikan di  

Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya) memiliki  

tujuan umum sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perilaku anak dalam penggunaaan gadget tablet let.   

2. Untuk mengetahui pengaruh dari peran orang tua terhadap perilaku 

penggunaan gadget tablet anak.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan terbagi dalam dua manfaat khusus. 

1. Manfaat akademis. Manfaat akademis dalam penelitian yang telah dilakukan 

adalah memberikan kontribusi baru dalam kajian penelitian terkait yakni 

penggunaan gadget tablet pada anak. 

2. Manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai tulisan yang menjadi pertimbangan baik masyarakat, instansi 

pemerintahan maupun instansi swasta dalam pengadaan teknologi handphone 

yang lebih relevan dan berguna bagi masyarakat. selain itu, tulisan ini 

diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan penelitian lain terkait dengan 

penggunaan gadget tablet oleh masyarakat. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU ANAK BERMAIN.... IIS INDAHWATI



13 
 

1.5. Kerangka Pemikiran 

1.5.1.  Teori Bermain 

Kegiatan bermain merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari anak-

anak. Setiap anak manusia bahkan beberapa anak hewan juga melakukan kegiatan 

bermain. Kegiatan bermain ini merupakan salah satu fase yang akan dilewati oleh 

anak.  

Menurut Moritz Lazaruz (Dalam Tedjasaputra, 2001) bermain merupakan 

kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan kesegaran setelah melakukan kegiatan 

yang membuat penat. Kegiatan bermain diasumsikan sebagai kebalikan dari kegiatan 

bekerja. Kegiatan bermain dilakukan guna mengembalikan tenaga yang telah 

berkurang dan mendapatkan kesenangan setelah melakukan kegiatan bermain. 

Bermain dapat diterjemahkan denga kegiatan menyenangkan tanpa beban.  

Salah satu tokoh psikologi yakni Jerome Brunner (Dalam Tedjasaputra, 2001) 

memiliki pemikiran bahwa kegiatan bermain anak merupakan salah satu media untuk 

mengembangkan kreatifitasnya. Dalam kegiatan bermain tersebut, anak tidak dituntut 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai hasil akhir. Anak memiliki kebebasan 

untuk mengekspresikan apa yang ada dalam fikirannya.   

Sedangkan menurut Danandjaja (2007:171), kegiatan bermain merupakan 

salah satu bentuk tradisi masyarakat. Permainan yang dilakukan oleh anak-anak dapat 

disebarkan melalui lisan antar anak sepermainan. Jenis permainanpun memiliki 
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beberapa keberagaman. Permainan tersebut telah dibagi dalam beberapa kategori 

yang sesuai dengan jenis permainan.  

1.5.2.   Peran Orang Tua 

Keluarga merupakan salah satu lembaga yang terdapat dalam masyarakat. 

Keluarga memiliki anggota pendukung yang hampir selalu memiliki hak dan 

kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga dapat 

disebut dengan hubungan peran atau role relation. Hubungan peran yang ada dalam 

dalam keluarga muncul karena proses sosialisasi yang terjadi semenjak anak-anak 

(Goode,1995:1) 

Proses sosialisasi adalah proses pengenalan nilai-nilai suatu masyarakat dari 

satu generasi ke generasi selanjutnya. Menurut Vander Jande (Ihromi, 2002:30) 

sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang dilakukan dengan tujuan 

memahami cara berfikir, perasaan dan perilaku dari suatu masyarakat agar dapat 

berperan secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung. 

Dalam proses sosialisasi yang terjadi, keluarga memiliki peranan yang sangat 

kuat. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama pada kehidupan anak-anak. Ki 

Hajar Dewantara mengemukakan (Sochib, 2010:10) keluarga merupakan „pusat 

pendidikan‟ yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya adab semanusiaan 

hingga sapai saat ini, keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-
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tiap manusia. Penanaman nilai budi pekerti yang dilakukan oleh orang tua merupakan 

nilai yang dimilikinya dan diterapkan kepada anak-anaknya.  

Dalam keluarga, orang tua merupakan sosok yang menjadi aktor utama 

penanaman nilai kepada anak-anaknya. Selain menerapkan nilai yang 

dikehendakinya, orang tua juga memiliki kekuasaan yang kuat dalam keluarga. Sosok 

ayah merupakan sosok yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam keluarga. Sebagai 

seorang lelaki yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, dan menyumbangkan 

hasil bekerjanya untuk kebutuhan keluarga. Selain ayah adapula sosok ibu yang juga 

memiliki kekuasaan dalam keluarga. Ibu merupakan soso yang memegang keputusan 

dalam keberlangsungan keluarga. Ibu menjadi pusat inisiatif dan keputusan 

(Goode,1995:152).  

Terkait dengan kegiatan bermain,  mamiliki beberapa peranan untuk 

memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan bermain. Orang tua 

perlu memberikan kesempatan kepada anak. Dalam pemberian kesempatan ini juga 

termasuk diantaranya adalah menyediakan fasilitas bermain. Selain memberikan 

sebuah kesempatan orang tua juga perlu memberikan sebuah kepercayaan kepada 

anak untuk melakukan kegiatan bermain. Kartono (2007:125) mengemukakan : 

“Langkah-langkah utama yang bisa diambil setiap orang tua dalam aktivitas 
bermain ialah : memberikan ruang bermain yang cukup luas; khususnya untuk 
anak-anak perkotaan, dimana ruang bermain hampir tidak ada, dan anak 
diharapkan pada banyak bahaya di jalan-jalan yang ramai” 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU ANAK BERMAIN.... IIS INDAHWATI



16 
 

 Pemberian kesempatan dan kepercayaan pada anak-anak tentu harus 

diimbangi dengan pengawasan dari orang tua. mengawasi dan mendampingi perlu 

dilakukan untuk memantau perkembangan kegiatan bermain yang dilakukan anak. 

Selain itu, menurut Anggani Sudono (Dalam Susanti,2013: 5) dengan selalu 

memantau perkembangan anak, orang tua dapat mengetahui waktu dimana mereka 

dibutuhkan oleh sang anak ketika kegiatan bermain berlangsung. 

Bantuan orang tua sangat dibutuhkan anak-anak. Kemampuan yang dimiliki 

anak masih kurang maksimal terkait dengan umur yang masih dini. Kehadiran orang 

tua sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh 

anak. Orang tua juga dapat membantu anak untuk memahami aturan dan cara  

untuk menyelesaikan setiap permainan yang dilakukan. Mutiah menjelaskan 

(2010:147) bahwa : 

“Aspek-aspek perkembangan yang dapat dioptimalkan dalam kegiatan 
bermain diantaranya adalah : bermain membantu anak membangun konsep 
dan pengetahuan. Anak-anak tidak membangun konsep atau pengetahuan 
dalam kondisi yang terisolasi, melainkan melalui interaksi dengan orang lain 
(Bredekamp & Coople, 1997). Informasi yang didengarnya dari orang lain 
akan diolahnya sehingga membentuk konsep yang semakin lama semakin 
sempurna” 

 

1.6. Metode Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul PERILAKU 

ANAK BERMAIN MENGGUNAKAN GADGET TABLET (Studi Deskriptif  
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Peran Orang Tua Dalam Perilaku Anak Bermain Gadget Tablet Terkait Antropologi 

Pendidikan di Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya) 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan sebagai cara peneliti 

dalam penggalian data yang dibutuhkan. 

1.6.1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif 

tipe deskriptif. Dalam metode yang digunakan oleh peneliti mencoba 

mengungkapkan gejala yang terjadi di masyarakat yang bersangkutan secara rinci, 

jelas dan menyeluruh. Penelitian yang dilakukan mencoba memahami pandangan 

hidup masyarakat yang diteliti 

Tipe deskriptif yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan keadaan yang 

terjadi pada saat dilakukannya penelitian. Jadi keterangan yang didapatkan mampu 

menceritakan gejala-gejala yang masih terjadi di masyarakat yang bersangkutan.  

1.6.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Dukuh Sutorejo, 

Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Penelitian yang dilakukan khususnya terdiri 

dari kawasan RT 07 RW 04. Pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti meliputi 

gadget tablet merupakan salah satu trend bagi masyarakat perkotaaan salah satunya 

adalah kota Surabaya. Penggunaan gadget tablet telah dilakukan oleh hamper semua 

kalangan masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat kelurahan dukuh sutorejo 

khususnya RT 04 RW 07.  
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Kawasan kelurahan dukuh sutorejo RT 04 RW 07 merupakan kawasan 

perkampungan. Penduduk RT 04 RW 07 ini memiliki tinggkat ekonomi menenga dan 

menengah ke bawah. Dengan tingkat ekonomi tersebut, anggota masyarakat termasuk 

anak-anak masih memiliki alat gadget tablet untuk digunakan bermain. Hal tersebut 

menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih tempat tersebut sebagai lokasi 

penelitian ini.  

1.6.3.  Tenik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, data yang digali merupakan 

data primer dan data sekunder. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang lebih lanjut, yakni : 

1.6.3.1. Observasi 

Saat awal peneliti turun ke lapangan, pengamatan yang dilakukan adalah pada 

kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan dukuh sutorejo RT 04 

RW 07. Tingkah laku keseharian warga dari pagi hingga malam hari membuat 

peneliti memahami rutinitas masyarakat tersebut. Mulai dari menyiapkan kebutuhan 

yang dibutuhkan untuk sehari kedepan hingga mengobrol yang sering dilakukan oleh 

ibu-ibu saat waktu senggang.  

Setelah mengetahui tentang rutinitas keseharian masyarakat, peneliti mulai 

mendekatkan diri pada masyarakat. Peneliti mulai mengadakan pendekatan pada 

masyarakat dengan melakukan partisipasi secara langsung. Peneliti melakukan 

interaksi secara langsung dan bercengkrama secara ringan dengan masyarakat. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU ANAK BERMAIN.... IIS INDAHWATI



19 
 

Peneliti juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar guna 

mempermudah jalannya penelitian yang dilakukan. Peneliti sering mengikuti acara 

masyarakat mengobrol yang dilakukan di tempat biasa berkumpul dan ikut bercanda 

dengan masyarakat sekitar.  

Dengan pengetahuan yang dimiliki peneliti tentang masyarakat, akhirnya 

peneliti meminta izin kepada Ketua RT setempat. Peneliti meminta izin untuk 

melakukan penelitian di daerah sekitar dan juga melakukan interaksi dengan warga 

sekitar. Peneliti juga bertanya tentang keadaan lingkungan RT 04 pada Ketua RT. 

Ketua RT merupakan salah satu informan kunci yang mengetahui komponen-

komponen RT 04 serta memahami keadaan sosial budaya lingkungan sekitar. 

Setelah bertemu dengan pak RT, peneliti mendapatkan izin untuk melakukan 

penelitian di wilayah beliau berwenang, peneliti mulai menimbang-nimbang anak-

anak yang akan menjadi calon subjek penelitian. Daftar anak yang telah didapatkan 

dari pak RT menjadi pertimbangan dalam penentuan subjek penelitian oleh peneliti.  

Peneliti mulai melakukan pendekatan dengan ibu-ibu dengan baik. Para ibu di 

RT 04 menerima peneliti dengan sangat baik. Mereka sangat terbuka dan mau 

menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam pendekatan 

ini, peneliti mengetahui dan mulai menentukan informan yang sesuai untuk penelitian 

yang dilakukan. 

Kegiatan anak-anak tak luput dari pengamatan peneliti. Anak-anak yang 

melakukan kegiatan baik di rumah maupun luar rumah selalu dipantau dengan 
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seksama. Kegiatan bermain anak merupakan topik penelitian, terutama kegiatan 

bermain menggunakan gadget tablet . Peneliti pun mendapatkan daftar anak yang 

menggunakan gadget tablet .  

Daftar anak yang menggunakan gadget menjadi perhatian bagi peneliti. 

Peneliti mulai melakukan pendekatan pada orang tua anak tersebut khususnya sang 

ibu. Ibu yang terbuka dan bersedia meluangkan waktunya yang dipilih peneliti 

sebagai informan kunci penelitian ini. Selain ibu, peneliti juga menentukan anggota 

keluarga lain yang juga berpengaruh dalam penggunaaan gadget tablet  oleh anak, 

misalnya kakak atau saudara dekat.  

1.6.3.2. Wawancara  

Metode wawancara merupakan salah satu metode dalam menggali data di 

lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara berinteraksi dengan informan secara 

langsung. Informan diajak berinteraksi dan berdialog guna mengeluarkan 

pendapatnya tentang kajian yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan 

mengikuti pedoman yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini 

dilakukan agar proses wawancara tidak menyimpang dari topik penelitian.  

Setelah melakukan pengamatan umum dan pengamatan dalam kegiatan anak, 

peneliti telah menetapkan lima keluarga yang akan menjadi subjek penelitian. Kelima 

keluarga tersebut merupakan keluarga yang telah dianggap sesuai dengan topik 

penelitian. Anak pengguna gadget tablet  diobservasi kegiatan bermainnya. 
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Sedangkan anggota keluarga lain yang mendukung pemberian gadget tablet  tersebut 

akan diwawancarai oleh peneliti.  

Proses wawancara diawali pada ibu dari anak. Hal ini dilakukan karena ibu 

merupakan orang tua yang memiliki waktu dan peran yang lebih dominan dari pada 

anggota keluarga lainnya.  Proses wawancara ini dilakukan pada saat sang ibu 

memiliki waktu luang. Sesaat sebelum melakukan wawancara, peneliti akan 

melakukan janji temu dengan informan. Hal ini dimaksudkan agar informan tidak 

merasa terganggu dengan kedatangan peneliti. Selain itu, peneliti menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan, seperti informan yang sedang bepergian pada saat wawancara 

akan dilakukan.  

Setelah melakukan wawancara dengan ibu dari anak pengguna gadget, 

peneliti mendapatkan keterangan bahwa anak juga mendapatkan dukungan dan 

pembelajaran dari anggota keluarga lain. Anggota keluarga yang juga memberikan 

pengaruh besar adalah kakak dan saudara dekat. Anggota keluarga tersebut juga 

menjadi salah satu informan dalam penelitian. Peneliti mengadakan janji temu 

dengan informan tersebut. pertemuan dengan informan tersebut dilangsungkan 

wawancara seperti yang dilakukan dengan ibu dari anak pengguna gadget tab.  

Dalam melakukan proses wawancara informan diajukan beberapa pertanyaan 

yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan alat 

permainan yang digunakannya. Wawancara dilakukan dengan bantuan alat perekam 

suara yang mampu menyimpan percakapan antara peneliti dan informan. Hasil 
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rekaman tersebut merupakan bukti konkrit dari proses penggalian data. Rekaman 

suara tersebut juga menjadi alat bantu peneliti dalam mengingat percakapan yang 

telah terjadi, serta rekaman tersebut akan dijadikan bentu transkrip yang akan 

dilampirkan di laporan penelitian.  

1.6.4. Teknik Penentuan Informan 

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik puposive. 

Purposive (Dalam Idrus, 2007: 96) merupakan teknik penentuan informan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat 

menentukan beberapa kriteria dalam menyaring informan yang layak dalam 

penggalian data. Jumlah informan yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan 

kecukupan data dari lapangan penelitian.  

 Peneliti  memiliki beberapa kriteria dalam penentuan informan. Salah satu 

kriteria penting bagi informan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman pada fokus penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu subyek utama 

yang akan menjadi kajian penelitian adalah anak dengan usia setara pra sekolah dan 

sekolah dasar . 

Berikut merupakan beberapa kriteria dalam pemilihan informan : 

- Anggota masyarakat yang menetap di Kelurahan Dukuh Sutorejo Khususnya RW 

07 RT 04 

- Pihak yang mengetahui dan memahami perkembangan karakteristik RT 4 RW 7 

Kelurahan Dukuh Sutorejo 
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- Pihak yang terlibat langsung dalam pemberian fasilitas gadget tablet  pada anak 

- Orang tua dan anggota keluarga yang memberikan fasilitas dan mengizinkan anak 

menggunakan gadget sebagai media permainan 

- Bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi secara langsung pada proses 

penelitian berlangsung 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh informan, berikut merupakan 

daftar informan yang telah ditetapkan oleh peneliti.  

1. Ketua RT 04 RW 07 

2. Lima ibu dari keluarga yang terpilih 

3. Dua saudara dekat anak yakni kakak kandung anak penggunan gadget tab 

4. Guru mengaji di RT 04 RW 07 

1.6.5. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara dan obsevasi 

diurutkan dalam sub bagian yang sesuai. Keseluruhan data yang didapat kemudian 

dipilah yang relevan dengan topik penelitian. 

Data yang telah didapatkan melalui wawancara dan observasi memiliki sistem 

nilai yang terdapat dalam masyarakat yang diteliti. Data yang didapatkan melalui 

wawancara dan observasi oleh peneliti akan dikategorisasi sesuai dengan kepentingan 

laporan akhir penelitian. Hasil wawancara dari para ibu  diubah kedalam bentuk 

transkrip. Kegiatan analisis diharapkan mampu menguraikan dan menjabarkan nilai-

nilai budaya yang terkandung di dalam data primer tersebut.   Terakhir data dianalisis 
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menggunakan teori yang telah ditentukan. Teori dipilih sesuai dengan gejala-gejala 

serta topik penelitian yang diteliti. Data dianalisis dengan teori bermain dan peran 

orang tua.  
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