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Abstrak 

Pada era teknologi saat ini, yang sangat meningkat, maka perkembangan cara berfikir manusia 

juga mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Peneliti melakukan penelitian terkait berbagai 

permasalahan dengan pengaruh teknologi terhadap etika anak guna membangun pola fikir intelektual 

yang bersifat positif kepada masyarakat di era teknologi ini. dalam rangka membangun etika yang 

baikuntuk anak dalam sebuah keluarga yang sangat terobsesi dengan adanya teknologi apalagi internet.  

 

1. Pendahuluan 

Pada era teknologi saat ini, yang sangat meningkat, maka perkembangan cara berfikir manusia 

juga mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Peneliti melakukan penelitian terkait berbagai 

permasalahan dengan pengaruh teknologi terhadap etika anak guna membangun pola fikir intelektual 

yang bersifat positif kepada masyarakat di era teknologi ini. dalam rangka membangun etika yang 

baikuntuk anak dalam sebuah keluarga yang sangat terobsesi dengan adanya teknologi apalagi internet.  

Berkembangnya teknologi di era ini menghasilkan jaringan-jaringan seperti internet, media 

sosial , dll. Dengan adanya teknologi internet orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat saling 

berhubungan. Internet dapat memungkinkan siapapun, dimanapun, dan kapanpun orang-orang dapat 

saling terhubung serta bersaing dengan sangat mudah (Astuti et al., 2020). 

Peneliti menilai bahwa banyak orang yang menggunakan teknologi internet sebagai media 

komunikasi yang sudah menjadi kebutuhan primer dan juga sebuah alat dalam mempermudah suatu 

pekerjaan, terutama dalam kehidupan sehari – hari, dan juga masih terlihat cara penggunaan alat 

teknologi yang tidak sesuai dengan manfaat teknologi tersebut. Seperti yang pada umumnya kita lihat 

ini, banyak anak-anak yang sudah kecanduan akan bermain media social ataupun teknologi yang 

mengharuskan menggunakan internet seperti facebook, tiktok, Instagram, dan lain-lain, yang dimana 

kegiatan tersebut menyita waktu selama berjam-jam sehingga lupa akan kewajibanya sebagai anak 

dalam sebuah keluarga, yang mengakibatkan munculnya pengaruh negatif kepada anak-anak yang 

menimbulkan etika dalam masyarakat kurang baik.   

Dari pandangan tersebut, peneliti melakukan penelitian demi membangun etika anak dalam 

sebuah keluarga untuk kemajuan masyarakat yang beretika baik sehingga anak – anak yang masih usia 

dini perlu di lakukan bimbingan secara mendalam dengan menerapkan kaidah – kaidah yang sesuai agar 

dapat bermanfaat bagi keluarga, bangsa dan negara. 

 

2. Metode Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh teknologi terhadap etika anak dalam sebuah keluarga, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literatur review). 

Fokus topik pembahasan pada artikel ini terdiri dari kajian literatur mengenai pengaruh teknologi 

terhadap etika anak dalam sebuah keluarga yang diambil dari beberapa sudut pandang dan teori. 

 

 



3. Hasil dan Pembahasan 

Pada era digitalisasi penggunaan internet dan media sosial sangat menguntungkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam ruang lingkup Internet hal yang terkait dengan pengguna baik, penyedia 

layanan dan informasi serta ketersediaan informasi merupakan hal yang saling berkaitan. Pada saat ini 

para pengguna internet di dunia menjadi sangat tinggi dikarenakan banyaknya generasi milenial yang 

mampu menguasai berbagai macam aplikasi (Supangat, 2016). 

Hasil riset setelah dilihat dari berbagai sudut pandang Analisa data temuan fakta berdasarkan 

Observasi, Kuesioner dan Wawancara di lingkungan sekitar. Masyarakat kini semakin senang 

menggunakan teknologi informasi (internet) dan memberi dampak positif dalam menggunakan internet 

sebagai fasilitas belajar, walaupun ada sedikit berdampak negatif, tetapi hal itu perlu ada intensif dalam 

mendidik anak untuk menghindari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informasi (Rofadhilah 

et al., 2018). 

pada anak usia dini, rata-rata anak sedang berada dalam suatu keadaan dimana mereka serba ingin tahu 

dengan hal-hal baru yang menarik perhatian mereka. Ada beberapa hal yang dapat anak usia dini pelajari, 

yaitu: 

1. Menggunakan teknologi yaitu internet di bawah pengawasan orang tua. 

2. Memainkan video games yang mengajaknya bergerak dan semangat beraktivitas. 

Orangtua juga perlu mengenalkan alat-alat yang menggunakan teknologi seperti komputer sebagai 

proses belajar anak. orangtua akan merasakan manfaat dari penggunaan teknologi tersebut saat nanti 

anak mulai mendapatkan tugas sekolah yang memerlukan penggunaan komputer. 

Komputer tersebut nantinya akan berguna membantu anak mencari info-info untuk tugas sekolahnya 

nanti. Memang tidak dapat dipungkiri, internet akan membuat Orangtua khawatir. Orangtua tidak perlu 

membuat software keamanan agar anak tidak membuka situs yang tidak Orangtua inginkan. Cukup 

dengan mengawasi anak akan berdampak baik bagi orangtua. 

Nah, bila anak sudah mampu berlari, menendang, hingga membungkuk dengan baik, Orangtua dapat 

memperkenalkan anak pada video games. Pastikan juga bahwa isi permainan dalam video games itu 

baik bagi anak, 

 

4. Kesimpulan 

(Ameliola & Nugraha, 2015) Perkembangan pesat dalam Teknologi khususnya internet, telah 

membuat sebagian besar masyarakat, tidak bosan untuk menggunakan fasilitas atau alat mesin pada 

teknologi internet tersebut seperti Komputer, Laptop, Netbook, Handphone, Tablet, Smartphone dan lain 

lain. Dengan demikian Peneliti sangat senang menganalisa Pengaruh teknologi terhadap etika anak 

tersebut lebih mendalam, agar dapat mengetahui seberapa besar dampak atau pengaruh terhadap 

pengguna khususnya anak-anak dari kemajuan teknologi itu sendiri. 

semakin besar anak, akan semakin besar pula kesempatan yang ia miliki untuk menggunakan 

teknologi. Apalagi saat ini sosial media sudah menjadi wadah umum bagi banyak orang untuk mencari 

info, bersosialisasi, dsb. Jadi, Anda harus pintar-pintar memperhatikan jumlah waktu yang anak 

habiskan di depan alat teknologi. 
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