
14 Hal Penting yang Wajib Mama Ketahui Soal Pemberian Gadget pada Anak 

 

Sebagai orangtua yang sibuk, cara yang paling cepat untuk menghibur anak kita memang dengan 

membiarkan mereka bermain dengan tablet, smartphone, dan laptop. Anak kita memang nampak jadi 

pintar dan kita pasti bangga kalau melihat mereka bisa dengan cepat mengoperasikan perangkat digital 

tadi. Tapi tahukah Mama kalau banyak ahli yang khawatir bahwa membiarkan anak terlalu sering 

bermain dengan gadget akan berdampak buruk terhadap mereka? 

Dokter-dokter percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan anak di depan layar akan berimbas 

pada perkembangan otak anak dan mengganggu rentang atensi (attention span) serta konsentrasi 

mereka, ditambah akan ada masalah dengan selera makan mereka. Semakin banyak waktu yang 

dihabiskan di depan layar berarti bayi dan anak-anak kemungkinan akan memiliki keengganan untuk 

bergerak, padahal seharusnya mereka lebih aktif secara fisik, setidaknya selama tiga jam per hari untuk 

pertumbuhan yang sehat. 

Ternyata nih, Ma, menurut survei, sekitar 92,2% bayi usia satu tahun sudah terbiasa diberi perangkat 

elektronik. Apa saja sih bentuk gangguan perkembangan yang mungkin dialami anak? Berikut beberapa 

contohnya: 

1. Butuh waktu 18 bulan bagi otak bayi untuk dapat mengaitkan simbol yang ada di layar dan dunia 

sekitarnya. Di bawah usia tersebut, bayi belum dapat memahami dan mengartikan gambar-

gambar yang muncul di layar. 

2. Otak anak-anak belajar dengan cara mengobservasi orang-orang dan kondisi lingkungan di 

sekitarnya. Dengan memaparkan mereka pada gadget, Mama justru menghalangi mereka untuk 

belajar secara langsung dengan lingkungannya. 

3. Anak-anak yang kecanduan pada gadget akan cenderung menolak makan bila tidak melihat 

sesuatu yang bergerak di layar. Dengan begitu, gadget justru mengganggu nafsu makan anak. 

4. Para peneliti setuju bahwa semakin anak terpapar dengan gadget akan mempengaruhi 

kemampuan membaca, memori jangka pendek, perkembangan bahasa, rentang atensi, dan 

waktu tidur mereka. Serta kemungkinan obesitas. 

5. Anak-anak akan melewatkan ekspresi wajah Mama, mengingat nada suara Mama, memahami 

bahasa tubuh Mama, dan terutama interaksi dengan Mama. 

6. Tanggung jawab terletak pada Mama untuk mengurangi paparan gadget. Seorang ibu rata-rata 

menggunakan 940 kata per jamnya di depan anak mereka. Bila televisi menyala, mereka rata-

rata hanya akan menggunakan 770 kata per jamnya. Yang berarti semakin sedikit kata-kata yang 

bisa dipelajari oleh anak. 

7. Anak-anak yang lebih sering menonton televisi mempunyai rentang atensi yang kurang dari 

normal saat mereka menginjak usia tujuh tahun. 

8. Dengan terus memberikan paparan gadget, anak Mama akan gagal mendapatkan keterampilan 

untuk menghadapi tantangan. Mereka akan cenderung lebih memilih lekat dengan  


