
1 | L a p o r a n  P e n m a s  

 

 

 

 

LAPORAN KEGIATAN 

 PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

 

 

 

  

 

Gadget Sebagai Media Pembelajaran pada Anak-Anak Usia Dini 

 

 

Oleh : 

Asroni, S.T., M.Eng. 

 

 

 

 

 

Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | L a p o r a n  P e n m a s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | L a p o r a n  P e n m a s  

 

HALAMAN SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 | L a p o r a n  P e n m a s  

 

RINGKASAN 

 

Pada era globalisasi ini kehidupan masyarakat sudah semakin canggih dan kompleks. Hal ini 

juga merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan 

teknologi ini ditandai dengan munculnya berbagai benda canggih seperti halnya gadget, 

smartphone, tablet PC dan lain-lain. Kita sebagai manusia tidak akan mampu menolak perubahan 

teknologi, tapi kita cukup mampu untuk membatasi efek-efek negatif dari perkembangan teknologi 

yang sangat pesat, terutama untuk anak-anak. Menanggapi kondisi ini, mau tidak mau 

masyarakat harus bisa mengikuti arus perubahan karena tuntutan hidup. Penggunaan gadget 

dan smartphone saat ini tidak mengenal usia, dari balita hingga manula pun punya. 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini juga mempengaruhi dunia pendidikan di 

Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai sistem pembelajaran berbasis 

media (media-based learning) yang menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. 

Jika publik beranggapan jika media-based learning hanya diperuntukkan untuk tingkat SMP, 

SMA/SMK dan perguruan tinggi maka publik salah besar. Saat inipun, tingkat SD bahkan TK dan 

PAUD sudah menggunakan model pembelajaran media-based learning, baik  secara langsung 

maupun tidak langsung. Pada artikel ini, saya akan lebih membahas tentang penggunaannya 

bagi siswa tingkat TK dan PAUD. 

 

Kata Kunci: Pelatihan, gadget, PAUD,  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan  

hidayahNya,  penulis  dapat  menyelesaikan  laporan  ini  yang  berjudul  “Gadget Sebagai 

Media Pembelajaran pada Anak-Anak Usia Dini” tepat pada waktunya. Laporan ini 

disusun sebagai salah satu fungsi dosen diantara tugas pengajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

Selama pelaksanaan penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapatkan 

masukan dan informasi dari pihak dosen. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada pihak yang mendukung pada program pengabdian masyarakat ini. 

Tidak lupa penulis mengucapkan terimkasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dekan Fakultas Teknik UMY. 

2. Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UMY. 

3. Direktur Program 93.2 MQ FM Yogyakarta. 

4. Staf transportasi Fakultas Teknik UMY. 

Kami menyadari bahwa pelaksanaan pengabdian ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu kami menerima segala kritik dan saran untuk meningkatkan kemampuan 

kami di masa mendatang. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat begi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan seluruh pihak yang membutuhkannya. 

 

Yogyakarta, 1 September 2016 

 

Tim Pelaksana 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Mitra Kegiatan dan Analisis Situasi Mitra Kegiatan 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa tentu tidak terlepas dari 

keberhasilan proses  pembelajaran  di  lembagal-embaga  serta  institusi-institusi  

pendidikan  tinggi  di  negara  tersebut.  Tahapan  perubahan  diharapkan  mampu  

membawa  bangsa  ke  arah  kemajuan  peradaban  yang  lebih  tinggi  dan  meresap  

secara  utuh  sebagai  jati  diri  bangsa tersebut. Tingkat   penguasaan   ilmu   dan   

teknologi   merupakan   bukti   nyata   keberhasilan pembangunan. Undang-Undang  

No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan  bahwa  

pendidikan  nasional  berakar  dari  kebudayaan  bangsa  Indonesia  yang terangkum   

dalam   Pancasila   dan   UUD   1945,   yang   berfungsi   untuk   mengembangkan 

kemampuan serta meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia. 

RADIO MQFM JOGJA merupakan sebuah lembaga penyiaran swasta dengan 

positioning awal sebagai Radio Keluarga Muslim – sejak 2012 menjadi Inspirasi 

Keluarga Indonesia – yang menyiarkan program-program Islami kontemporer, yang 

bertujuan untuk menampilkan Islam yang indah/damai, Islam yang rahmatan 

lil’alamin, serta Islam yang membangun profesional muslim dan jiwa enterpreneur. 

Radio MQ 92,3 FM Jogja menawarkan program-program berkualitas, yang secara 

berimbang menampilkan sisi idealisme dengan sisi kontemporer perkembangan-

perkembangan ajaran Islam yang terjadi saat ini dengan tetap berpegang pada ajaran 

Al-Qur’an dan Hadits. Radio MQFM Jogja melalui misi-nya berkeinginan untuk 

menjadi media yang menyajikan informasi dan pendidikan yang dipahami 

masyarakat/ummat untuk melakukan perubahan budaya yang dimulai dari diri sendiri, 

lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara dalam tuntunan Ajaran Islam, menuju 

nilai islami sebagai rahmatan lil ‘alamin. Penyajian informasi dan pendidikan yang 

komprehensif dan multidimensi secara bertahap, sistematis, berkesinambungan dan 

terukur, dissebabkan oleh tujuan Radio MQFM untuk membentuk jiwa enterpreneur 

dan profesionalisme masyarakat/ummat atau membentuk masyarakat Islam 

kosmopolitan yang melek ilmu di tengah-tengah perkembangan jaman yang terjadi. 

 

1.2 Personal Mitra 

Pengabdian masyarakat ini terselengagara setelah adanya MOU antara Fakultas 

Teknik UMY dengan MQ FM untuk mengisi program Rubrik Teknika. Pada program 

Rubrik Teknika diberikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu ketektikan yang 

ada di lingkup Fakultas Teknik UMY yaitu Taknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin 

dan Teknik Informatika. 
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 Pada pengabdian yang dilakukan penulis adalah di bidang Teknik Informatika 

dengan mengambil topik yang sesuai dengan keilmuannya. Adapun topik yag penulis 

ambil adalah “Gadget Sebagai Media Pembelajaran pada Anak-Anak Usia Dini”. 

 

1.3 Tujuan Kegiatan 

Sesuai  dengan judul program pengabdian masyarakat ini, metode penerapan 

ipteks  yang dilakukan adalah berbentuk wawancara secara langsung dengan 

moderator dari cre MQ FM dengan durasi waktu jam 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB 

dengan diselingi tanya jawab secara live dengan para pendengan via HP/Telepon. 

Tujuan dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah: 

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada pendengan MQ FM untuk lebih 

memahami sis manfaat dari pemekaian Gadget. 

2. Untuk memrikan rambu-rambu untuk penggunaan Gadget dari sisi negatif. 

3. Memberikan beberapa fitur yang ada pada aplikasi Gadget untuk pemebelajaran pada 

anak-anak usia dini. 

 

1.4 Manfaat Kegiatan 

Manfaat yang dapat dari pelaksanaan program pengabdian ini adalah: 

1. Bagi orang tua/pemirsa/pendengar bisa memperoleh tambahan pengetahuan 

terhadap Gadget untuk mendukung proses pendidikan. 

2. Bagi M FM bisa memberikan tambahan program untuk menambah wawasan 

khazanah di bidang keteknikan. 

3. Bagi Fakultas Teknik dan Umumnya UMY bisa memberikan kontribusi untuk 

pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Pengertian Gadget 

“Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah 

alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus.” (Osland,2013). “istilah 

gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki sebuah unit dengan kinerja 

yang tinggi dan berhubungan dengan ukuran serta biaya” (Rayner, 1956). Salah satu 

hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur 

“kebaruan”. Artinya, dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan 

teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. 

2.2 Perkembangan gadget pada zaman sekarang 

Di zaman yang sangat modern pada saat ini perkembangan teknologi terus berkembang. 

Karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang 

semakin tinggi. Teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan memberikan nilai yang positif. Namun demikian, 

walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga 

memungkinkan digunakan untuk hal negatif. (Tn, 2013), Semakin canggih zaman maka 

semakin banyak gadget yang akan digunakan tentunya apalagi sekarang ini semakin 

banyaknya aplikasi canggih yang berkembang dan terus berkembang pesat maka semakin 

banyak pula orang yang ingin memilih dan menggunakannya untuk kebutuhan dalam mencari 

dan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya setiap harinya.  

Seperti yang diketahui, saat ini perkembangan gadget di Indonesia pertumbuhannya 

cukup pesat. Bahkan peminat gadget di Indonesia semakin bertambah dan hampir semua 

kalangan masyarakat gemar menggunakan gadget. Beberapa perusahaan gadget kini tengah 

berlomba-lomba untuk mengembangkan produk dengan keunggulan masing-masing. jadi 

bisa dipastikan beberapa tahun ke depan, teknologi gadget semakin trend. 

Sekarang tidak hanya kalangan atas saja yang dapat memiliki tablet dan smartphone. 

Namun kalangan menengah juga sudah dapat memiliki sebuah tablet dan smartphone karena 

semakin bersaing nya di pasaran untuk membuat harga gadget semakin ekonomis. Karena 

itu banyak produk-produk baru yang menawarkan gadget dengan harga yang cukup murah. 

Karena itu lah sekarang orang dengan mudah untuk memilki sebuah gadget. Tak heran juga 

permainan yang dimainkan anak zaman sekarang berbeda dengan dulunya. 
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BAB III MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

 

 
3.1 Gadget sangat berpengaruh terhadap perkembangan Anak 

Beberapa faktor yang membuat gadget sangat berpengaruh antara lain adalah : 

a. Gadget semakin hari semakin canggih 

Hal ini tentu memberikan banyak manfaat yang mempermudah pekerjaan. Apalagi dengan 

ukurannya yang terbilang kecil, gadget mudah dibawa kapan pun dan dimana pun. hal inilah 

yang membuat gadget seolah-olah menjadi sebuah barang yang tidak bisa terpisahkan dari 

aktivitas manusia. Selain itu gadget dilengkapi juga dengan fitur game yang sangat menarik 

minat anak-anak. 

b. Secara tidak sadar gadget membuat ketergantungan. 

“Secara tidak sadar, saat ini anak-anak sudah mengalami ketergantungan menggunakan 

gadget. Ketergantungan inilah yang menjadi salah satu dampak negatif yang sangat 

berpengaruh.” (Eko prasetyo, 2013)  Contohnya saja handphone. Sehari saja tidak 

mnggunakan handphone pasti ada rasa yang mengganjal. 

 

3.2 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan dengan cara langsung memaparkan pengetian seacara umum 

dilanjutkan dengan penjelasan detail per-item kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. 

Akhir dari acara program dengan melakukan resume dari esensi dari perlunya Gadget untuk 

menunjang pendidikan bagi anak usi dini. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Evaluasi keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilihat dari dua sebagai 

indikator sebagai berikut: 

1. Respon positif dari pemirsa 

Respon pemirsa dalam menanggapi pemaparan materi dan merespon dari topik 

yang disampaikan terbukti adanya beberapan pemirsa yang menanyakan secara 

live dengan pesawat telepon. 

2. Mampu memberikan manfaat bagi para pemirsa. 

 

4.2 Dokumentasi 
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BAB V PENUTUP 

 

 
5.1 Evaluasi Kinerja Program 

Dari hasil evaluasi serta temuan-temuan yang kami peroleh selama pelaksanaan kegiatan ini, 

dapat kami simpulkan bahwa program Rubrik Teknika atas kerjasam antara Fakultas Teknik UMY 

dengan MQ FM telah memberikan manfaat yang sangat besar dan tepat sasaran bagi khalayak 

terutama terkait topik yang diambil yaitu Gadget Sebagai Media Pembelajaran pada Anak-Anak 

Usia Dini. 

 

5.2 Saran-saran 

Sesuai dengan hasil respon yang telah dilakukan, kami menyarankan hendaknya program-

program pengabdian seperti ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala, melihat tingkat 

kebutuhan yang sangat tinggi akan pengenalan aplikasi-aplikasi dari ragam keteknikan untuk 

mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang dan butuh pencerahan untuk 

medapat info yang lebih UpToDate.  

 

 

 

  



14 | L a p o r a n  P e n m a s  

 

Daftar Pustaka 

 

http://www.mqradio.co/ 

Hartati, Sofia. 2007. How To Be a Good Teacher and To Be a Good Mother. 

Jakarta : Enno media. 

 

Hastuti. 2012. Psikolog Perkembangan Anak. Yogyakarta: Tugu Publisher. 

 

Novaria a.i dan Triton p.b. 2008. Cara pintar mendampingi anak. Yogyakarta:  

tugu publisher. 

 

Anonymouse.(2013).”Anak dan Gadget: Yang Penting Aturan 

Main.”[Online].http://www.tabloid-nakita.com/read/1/anak-dan-gadget-yang-penting-

aturan-main. [5 Desember 2013] 

 

Metta. (2013).”Kapan waktu tepat memeperkenalkan gadget pada 

anak”[Online].http://bidanku.com/kapan-waktu-tepat-memperkenalkan-gadget-pada-

anak. [5 Desember 2013] 

 

Muzakky, akhmad.(2013).” Pengaruh penggunaan Gadget yang berlebihan 

terhadap perkembanga anak”[Online].  

 

http://blog.ub.ac.id/akhmadmuzakky/2013/03/14/pengaruh-penggunaan-gadget-yang-

berlebihan-terhadap-perkembangan-anak. [5 Desember 2013] 

 

Prasetyo,Eko.(2013).”Gadget”.[Online].http://epzna.blogspot.com/2013/08/gadget.ht

ml, [10 Desember 2013] 

 

Cvano,Osland.(2013).”Pengertian_Gadget”.[Online].http://mencobacariduit.blogpot.

com/2013/09/pengertian-gadget.html / 2013/ ,[17 agustus 2013] 

 

Anonymouse.(2013).”Seputar_Gadget”.[Online].http://pakarparenting.com/seputar-

gadget/. [17 Desember 2013] 

 

  

http://www.tabloid-nakita.com/read/1/anak-dan-gadget-yang-penting-aturan-main.%20%5b5
http://www.tabloid-nakita.com/read/1/anak-dan-gadget-yang-penting-aturan-main.%20%5b5
http://bidanku.com/kapan-waktu-tepat-memperkenalkan-gadget-pada-anak.%20%5b5
http://bidanku.com/kapan-waktu-tepat-memperkenalkan-gadget-pada-anak.%20%5b5
http://blog.ub.ac.id/akhmadmuzakky/2013/03/14/pengaruh-penggunaan-gadget-yang-berlebihan-terhadap-perkembangan-anak.%20%5b5
http://blog.ub.ac.id/akhmadmuzakky/2013/03/14/pengaruh-penggunaan-gadget-yang-berlebihan-terhadap-perkembangan-anak.%20%5b5
http://epzna.blogspot.com/2013/08/gadget.html
http://epzna.blogspot.com/2013/08/gadget.html
http://mencobacariduit.blogpot.com/2013/09/pengertian-gadget.html%20/%202013/
http://mencobacariduit.blogpot.com/2013/09/pengertian-gadget.html%20/%202013/
http://pakarparenting.com/seputar-gadget/
http://pakarparenting.com/seputar-gadget/


15 | L a p o r a n  P e n m a s  

 

Lampiran-lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


