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Definisi Gadget 
• Gawai (bahasa Inggris: gadget) adalah suatu peranti atau instrumen 

yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang 
lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan 
sebelumnya. Perbedaan gawai dengan teknologi yang lainnya adalah 
unsur kebaruan berukuran lebih kecil.  

 



• Gadget merupakan barang canggih yang  

   diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat  

   menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial,  

   hobi, bahkan hiburan.  

 

• Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern 
dan semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia.  



Macam-macam Gadget 

• 1. Smartphone 

• 2. Laptop 

• 3. Kamera Digital 

• 4. Tablet dll 



Pengaruh positif 

• 1. Update informasi 

• 2. Mempermudah interaksi 

• 3. Mempersingkat waktu dan jarak 

• 4. Alat Rekreasi 

 



Update informasi 

• Semua informasi tersedia hanya dengan 1 klik menggunakan kata 
kunci yang tepat 

 

• Dari resep masakan, berita politik sampai rumus-rumus kimia yang 
canggih 



Mempermudah interaksi  

• Terhubung dengan kawan atau group semudah menjentikkan jari 

 

• Berapa WA group yang anda punya sekarang? Alumni sekolah, trah 
keluarga, toko langganan, kepanitiaan, pengajian, orangtua murid 



Mempersingkat waktu dan jarak 
 

• Berhubungan dengan keluarga, teman di luar negri selama 24 jam 
sehari 

 

 

 



Alat Rekreasi 

• Menonton film, video  lagu  

 

• Mendengarkan lagu 

 

• Bermain game dll 



Pengaruh Negatif 

• 1. Kurang konsentrasi 

• 2. Kurang sosial 

• 3. Kurang Motivasi 

• 4. Akses informasi  tanpa seleksi 

• 5. Tidak menjadi diri sendiri 

• 6. Mager 



Kurang konsentrasi 

• Berbagai kemudahan mengakses informasi membuat seseorang asyik 
sendiri dengan gadget, jatuh, kecelakaan 

 

• Hanya mengandalkan akses mudah mendapatkan informasi, 
konsentrasi dan memori berkurang 

 

• Seberapa banyak no HP yang diingat oleh anda? 

 

 

 

 



Kurang sosial 

• Malas untuk berinteraksi dan berbicara dengan orang lain secara 
tatap muka 

 

• Kurangnya kemampuan bersosialisasi  



Kurang Motivasi 

• Berkurangnya motivasi kerja atau belajar 

 

• Bermain gadget sepanjang waktu, bahkan saat bekerja 

 

• Bergantung pada gadget, karena lebih mudah mencari informasi, 
sering copy paste dalam pengerjaan tugas 

 

 



Akses informasi tanpa seleksi 

• Akses ditelan mentah-mentah tanpa seleksi, pornografi, sadisme, 
foto-foto tak pantas 

 

• Hoaks meraja lela 

 

 



Tidak Menjadi Diri Sendiri 

• Banyak akun palsu, nama palsu, berkomentar nyinyir tanpa bisa 
dibendung 

 

• Tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, kena hukum 
pidana 



Mager 

• Malas bergerak menimbulkan gangguan fisik 

 

• Berkurangnya kemampuan motorik 

 

• Gangguan obesitas,kholesterol, diabetes,  

   jantung 



Pengaruh Terhadap Kesehatan Mental 

• 1. Cyber bullying 

• 2. Adiksi Game, Internet, Sosmed, Online Shopping 

• 3. Insomnia 

• 4. Cemas 

• 5. Depresi 

• 6. Gangguan Psikotik 

 



Cyber bullying 
• Karena mudahnya membuat akun palsu membuat seseorang dengan 

mudah membully orang lain 

 

• 1500an remaja di Singapura, usia 12-18 tahun, 60% 

   mengalami cyberbullying 

 

• Jagalah mulutmu, sekarang jagalah jarimu 



Adiksi Game 

• Bermain game hingga mengalami hambatan dalam kehidupannya 

 

• Banyak terjadi pada remaja laki-laki 12-20 tahun 

 

• Kondisi yang memerlukan penelitian lebih lanjut  

   pada DSM-V 

 

• SIMS, Defense of The Ancients (DOTA), Arena of Valor (AOV), Fortnite, 
PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG), Mobile Legend dll 



Adiksi Internet dan Sosmed 
• 3,1 milyar orang adalah pengguna sosmed 

 
• 210 juta orang mengalami adiksi internet dan  
   sosmed 

 
• Wanita, muda dan jomblo merupakan grup yang adiksi sosmed lebih 

banyak dari grup lain 
 

• Google, Yahoo, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Reddit dll 
 

• Seberapa sering anda mengecek HP anda? 
 
 
 





Adiksi Online Shopping 

• Tidak bisa berhenti berbelanja, menghambur-hamburkan uang hingga  

   mengalami kesulitan keuangan 

 

• Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dll 



Insomnia 

• 71 % orang tidur dengan atau di samping HP mereka 

 

• 10% remaja mengecek HP mereka >10x tiap malam 

 

• Sulit memulai tidur atau mempertahankan tidur 

 

• Kualitas tidur yang buruk 



Cemas 

• Menggunakan HP terus menerus tidak bisa rileks,  

    terpengaruh bunyi, dan terlalu bergantung pada HP 

• Khawatir berlebihan 

• Merasa kesulitan, panik, atau takut 

• Tidak bisa tenang atau tetap diam 

• Jantung berdebar-debar 

• Tangan dan kaki terasa dingin, berkeringat, mati rasa, atau kesemutan 

• Sesak napas 

• Merasa pusing 

• Mulut kering 

• Mual 

 

 

 



Depresi 

• Remaja yang menghabiskan waktu dg HP akan  

   mengalami depresi 2x lebih besar 

• Selalu dibebani rasa bersalah 

• Merasa putus asa, rendah diri dan tidak berharga 

• Suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan 

• Mudah marah atau sensitif, serta mudah menangis. 

• Kesulitan konsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan 

 



Gangguan Psikotik 

• Terlalu terokupasi dengan gadget, mengindentikkan diri dengan tokoh 
maya 

 

• Mengalami delusi atau waham 

 

• Mengalami halusinasi 

 

• Ada perilaku aneh 



Penutup 

• Bijak menggunakan gadget 

 

• Atur waktu dengan baik 

 

• Beri contoh yang baik 



 


