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A B S T R A K 

Manusia sebagai makshluk sosial melakukan komunikasi sebagai salah satu kebutuhan dalam menjalani 

kehidupan sosialnya tersebut. Penggunaan alat berkomunikasi untuk memudahkan interaksi dengan 
orang lain tentu saja menjadi pilihan terbaik, salah satunya yakni gadget. Saat ini, penggunaan gadget 

sangat berkembang dengan pesat, bahkan telah memberikan dampak pada gaya hidup, cara berperilaku 

manusia, cara berkomunikasi, dan cara bersosialisasi dengan lingkungannya. Penggunaan gadget yang saat 

ini mulai popular dengan gadget tidak hanya digunakan oleh remaja dan orang dewasa saja, akan tetapi 
telah digunakan oleh anak-anak usia dini termasuk kalangan siswa Taman Kanak-Kanak. Teori yang 

digunakan adalah teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah orang 

tua dari anak yang memiliki gadget dan bersekolah di TK Y Makassar. Pengumpulan data dilakukan 

dengan penyebaran angket. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motif orang tua 
memberikan gadget kepada anaknya berdasarkan pada 1) Because Of Motive Orang Tua Memberikan 

Gedget Pada Anaknya adalah a) 34% untuk menuruti kehendak anaknya, b) 13,6% untuk mengikuti 

perkembangan zaman, serta 2) In order motive orang tua memberikan gadget kepada anak adalah a) 

2,27% sebagai status sosial, b) 16% agar anaknya lebih sering di rumah, c) 2,27% berawal dari hadiah, d) 

52,27% sebagai alat bermain,e) 18,18% untuk memperkenalkan gadget kepada anak. 
 

Keyword : Motif Orang Tua, Gadget, Anak Usia Dini  

 

L A T A R   B E L A K A N G 
Pendidikan merupakan hal utama dalam membangun generasi bangsa. Suatu bangsa yang maju dapat 

dilihat dari tingkat pendidikan yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia menjadi sumber utama dalam 

pembangunan bangsa karena, jika kualitas sumber daya manusia tinggi maka akan memudahkan 

pembangunan bangsa. Namun jika kualitas sumber daya manusia rendah akan menghambat 

pembangunan bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan telah dilakukan 
dengan berbagai upaya diantaranya dengan mengikuti perkembangan zaman. 

 

Perkembangan zaman saat ini sangatlah dinamis dan terus menunjukkan kemajuan yang begitu pesat 

dalam segala aspek bidang kehidupan. Saat ini, pengaruh teknologi menjadikan masyarakat begitu 
bergantung akan kehadirannya, dimana masyarakat lebih menyukai hal-hal praktis tanpa harus 

menghabiskan tenaga dan materi. Kemudahan yang ditawarkan oleh gadget dengan segala aplikasi 

unggulan misalnya media sosial yang mampu memangkas jarak dan menyebarkan informasi sehingga 

menjadikan gadget sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan sehari-hari, salah 

satunya bagi dunia pendidikan. 
 

Jika pada sebelumnya, penggunaan gadget merupakan kemudahan yang dapat dinikmati oleh golongan 

ekonomi atas saja, maka kini sudah bisa dinikmati oleh golongan menengah bahkan golongan ekonomi 

rendah. Jika dulu gadget hanya berperan sebagai media komunikasi,saat ini berbagai fitur bisa dinikmati 
via telepon seluler. Orang bisa mengirim pesan teks, gambar, bahkan mengakses internet yang dulu 

hanya bisa dilakukan saat menghadapi layar monitor komputer (Wibisono, 2008). Selain itu, 

perkembangan teknologi yang begitu pesat, trend gadget terus merebak di Indonesia, semua kalangan 

baik remaja dan dewasa, bahkan kalangan anak usia dini saat ini mulai berlomba-lomba untuk dapat 

memiliki produk gadget yang umum digunakan yaitu bentuk smartphone. 
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Perkembangan handphone yang begitu pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, ternyata tidak 
hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negative. Anak-anak yang tengah mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, emosional, maupun intelektual perlu mendapat 

pendampingan dari orang tua agar penggunaan gadget tidak mengganggu proses tumbuh kembang 

mereka. Tanpa adanya kawalan yang edukatif dan produktif dari orang-orang yang lebih dewasa dalam 
hal ini orang tua, bisa dipastikan anak-anak akan cepat mengalami kedewasaan sebelum waktunya karena 

pengaruh-pengaruh yang didapatkannya tidak disaring (Setiawan, 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat 

Detroit (Rahayu, 2013) bahwa dampak negatif penggunaan gadget yang terlalu sering pada siswa yakni 

selain menyebabkan prestasi menurun, gadget juga dapat mengurangi kesempatan bersosialisasi dengan 

rekan-rekan , serta para siswa mudah untuk mengakses pornografi dalam berbagai bentuk (gambar, 
foto, film, dan lain-lain). Berdasarkan hasil riset neuroscience oleh Donald Hilton Jr (Kompas: 2011) 

menunjukkan bahwa pornografi sesungguhnya adalah penyakit, karena dapat mengubah struktur dan 

fungsi otak, dengan kata lain merusak otak di lima bagian. Kecanduan pornografi ini menurutnya lebih 

berat ketimbang kecanduan kokain. 
 

Dikutip dari artikel centroone (Listyanto,2014) menunjukkan bahwa sebuah penelitian memperoleh 

data bahwa gadget digunakan oleh anak lebih pada fungsi mainan. Keberadaannya bahkan bisa mengganti 

boneka beruang saat tidur malam. Saat ini, bukan lagi boneka beruang atau mainan lain yang sering 

menemani anak sekarang tidur malam. Kebanyakan diantara mereka memilih membawa gadget ke 
tempat tidur. Selain itu, gadget juga ternyata berdampak negative seperti menimbulkan cedera ada anak. 

Pada artikel memobee (2013) diketahui bahwa ledakan penggunaan smartphone menjadi salah satu 

factor meningkatnya angka kecelakaan pada anak-anak sebagai penggunanya. Anak-anak yang 

menyeberang jalan seringkali terganggu konsentrasinya saat berada di jalanan disebabkan anak-anak 
sibuk bermain gadget, misalnya mengirim pesan, browsing internet, bermain game, memposting tweet, 

atau menulis status di Facebook sehingga tidak memperhatikan jalanan. Penelitian ini menunjukkan 

adanya hubungan antara penggunaan teknologi dan waktu kecelakaan serius dengan anak-anak - 

terutama pada saat meninggalkan sekolah untuk hari itu. Selain itu, penelitian dari American Academic 

of Child Psychology juga menunjukkan bahwa gadget dapat menjadi salah satu factor hilangnya 
kreativitas di usia muda karena dalam pengerjaan tugas-tugas yang sifatnya akademis, anak-anak 

cenderung mengandalkan mesin pencari dalam internet yang memungkinkan terjadinya copy-paste. 

 

Bila dilihat dari beberapa kasus diatas, banyak sekali dampak yang tidak baik dari penggunaan 

smartphone bagi anak-anak. Tetapi dari hal ini mengapa orang tua masih tetap membelikan atau 
memberikan fasilitas ini kepada anaknya, dan tentunya orang tua mempunyai motif untuk memberikan 

fasilitas smartphone kepada anaknya. Berdasarkan hasil penyebaran angket awal di TK Y pada bulan 

Agustus 2019 diketahui bahwa terdapat sejumlah siswa yang menggunakan gadget, dimana dari 52 orang 

tua yang mengisi angket terdapat sekitar 75,86% yang menyetujui anaknya mengguakan gadget. Hal 
tersebut menunjukkan jumlah yang cukup banyak untuk anak usia dini. Untuk ukuran seusia mereka 

tentu saja belum cukup penting atau pintar untuk menggunakan gadget ini, sehingga sulit dipercaya untuk 

menggunakan gadget sesuai fungsi positifnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil angket juga diketahu bahwa 

aplikasi yang seringkali digunakan oleh anak adalah aplikasi youtube dan game. Dengan demikian, peneliti 

tertarik untuk mengetahui motif yang dimiliki orang tua untuk memberikan anaknya gadget di usia sedini 
mungkin. 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A 

Anoraga (2009) menyatakan bahwa motivasi adalah kebutuhan yang mendorong perbuatan seseorang 
ke arah suatu tujuan tertentu. Adapun motif adalah yang melatar belakangi individu untuk berbuat 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian mengenai motivasi adalah pemberian atau penimbulan 

motif. Atau dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Hal ini sejalan dengan Sunaryo (2004) 

yang menyatakan motif itu sendiri adalah yang mencakup penggerak, keinginan, rangsangan, hasrat dan 
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dorongan dalam diri seseorang sehingga menyebabkan ia berbuat sesuatu secara singkat atau dengan 

kata lain yang mendasari perilaku individu tersebut.  
 

Adapun ciri-ciri motif individu adalah sebagai berikut :  

1. Motif bersifat majemuk, artinya di dalam suatu perbuatan sebenarnya tidak hanya mempunyai 

suatu tujuan tetapi beberapa tujuan yang berlangsung secara bersama-sama.  
2. Motif bersifat berubah-ubah,artinya motif bagi seseorang seringkali mengalami perubahan. 

Hal ini disebabkan keinginan manusia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau 

kepentingannya. 

3. Motif berbeda-beda bagi individu,artinya dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, 

ternyata memiliki motif yang berbeda.  
4. Beberapa motif tidak disadari oleh individu,artinya banyak tingkah laku manusia yang tidak 

disadari oleh pelakunya, sehingga beberapa dorongan yang muncul, karena berhadapan dengan 

situasi yang kurang menguntungkan, lalu ditekan di bawah sadarnya. (Listyanto,2014) 

 
Teori Tata Tingkat-Kebutuhan dari Maslow (Munandar, 2001) menyatakan bahwa setiap manusia berada 

dalam kondisi mengejar yang berkesinambungan. Jika satu kebutuhan dipenuhi, langsung kebutuhan 

tersebut diganti oleh kebutuhan lain. Proses berkeinginan secara nonstop memotivasi kita sejak lahir 

sampai meninggal. Maslow selanjutnya mengajukan bahwa ada lima kelompok kebutuhan, yaitu:  

1. Kebutuhan fisiologikal atau faali yakni kebutuhan yang timbul berdasarkan kondisi fisiologikal 
badan manusia, misalnya kebutuhan untuk makanan dan minuman, kebutuhan akan oksigen.  

2. Kebutuhan rasa aman yakni kebutuhan untuk mendapat kondisi aman, nyaman, 

terlindungi.Kondisi ini masih sangat dekat dengan kebutuhan fisiologis.  

3. Kebutuhan sosial yakni kebutuhan ini mencakup memberi dan menerima persahabatan, cinta 
kasih, rasa memiliki (belonging). 

4. Kebutuhan harga diri (esteem needs) yakni kebutuhan harga diri meliputi dua jenis, antara lain: 

a. Faktor-faktor internal, seperti kebutuhan harga diri, kepercayaan-diri, otonomi dan 

kompetensi; b. Faktor-faktor eksternal kebutuhan yang menyangkut reputasi seperti mencakup 

kebutuhan untuk dikenali dan diakui (recognition), dan status.  
5. Kebutuhan aktualisasi-diri yakni kebutuhan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan yang dirasakan dimiliki. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk menjadi kreatif, 

kebutuhan untuk dapat merealisasikan potensinya secara penuh. Kebutuhan ini menekankan 

kebebasan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. 

Schutz (Poloma, 2000) membagi motif yang mempengaruhi tindakan manusia yakni:  
 

Because motive   

Motif ini timbul akibat pengalaman masa lalu individu sebagai anggota masyarakat. Individu menjadikan 

pengalaman masa lalu sebagai sesuatu yang mendorong individu untuk bertindak. Motif-motif tersebut 
yang menentukan tindakan yang akan dilakukan seorang aktor dalam kerangka ini, tindakan seseorang 

hanya merupakan suatu kesadaran terhadap motif yang menjadi suatu tujuan bukan motif yang menjadi 

sebab. Dengan demikian, kesadaran kepada motif yang menjadi sebab pada akhirnya dapat diperoleh 

melalui refleksi maksud dari because motive merupakan motif sebab yang mendasari suatu tindakan dari 

individu, motif inilah yang menjadi bahan pertimbangan dari individu, dimana individu itu akhirnya 
mengalami suatu perubahan dalam prilaku sosial. 

 

In order motive   

Motif ini timbul karena manusia melihat adanya nilai-nilai tertentu terhadap tindakan seseorang untuk 
jangkauan masa depan masa yang akan datang. In order motive (motif tujuan), sementara dari hasil 

penelitian juga ditemukan motif tujuan (in order motive). Melalui motif tujuan ini, seseorang akan 

beralasan untuk bertindak disebabkan suatu keadaan pada masa yang akan datang, dimana individu yang 

berkeinginan untuk mencapainya melalui beberapa tindakan seseorang pada masa kini dan masa yang 

akan datang.   In order motive merupakan tujuan yang digambarkan sebagai maksud, makna, harapan, 
minat yang diinginkan dan karena itu berorientasi ke masa depan. Di satu pihak itu sudah merupakan 
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suatu analisis yang sangat komplit mengenai individu-individu yang hanya pada tingkatan kognitif. Asumsi 

bahwa terdapat hubungan yang sederhana antara kepercayaan-kepercayaan pengetahuan dan tindakan-
tindakan seperti yang telah dikatakan Schutz sebelumnya, terdapat evidensi yang berlebihan bahwa tidak 

ada hubungan-hubungan yang sederhana seperti itu (Craib, 1994). 
 

M E T O DE   P E N E L I T I A N 
Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini terutama pendidikan TK Y 

Makassar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purpossive Sampling, merupakan 

teknik non probability sampling yang memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-

ciri khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Singgih dan Fandy, 2000). Sampel yang 
digunakan adalah orang tua yang memberikan fasilitas gadget kepada anaknya yang masih usia dini. Total 

sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 44 orang. Penelitian dilaksanakan di TK Y Makassar. 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuisioner yang 
bersifat semi tertutup. Angket terdiri atas 10 aitem pertanyaan  yang terdiri atas 5 item pertanyaan 

terbuka dan 5 aitem pertanyaan tertutup. Angket ini sebelum disebarkan kepada subjek terlebih dahulu 

dilakukan validasi oleh expert judgment, serta meminta bantuan dari perwakilan di TK Y Makassar. Hal 

tersebut bertujuan untuk mengetahui ketepatan dari isi pertanyaan, serta kesesuaian antara pemahaman 

peserta terhadap maksud pertanyaan yang dituliskan di kuisioner atau angket  yang telah dibuat 
peneliti.Angket ini dibuat berdasarkan teori motif dari Schutz (Poloma, 2000). 

 

Tahap persiapan dalam penelitian ini yaitu meliputi; a) membuat alat instrument berupa angket atau 

kuisioner, kemudian b) melakukan uji validasi instrument penelitian. Tahap pelaksanaan yaitu meliputi: 
penyebaran angket atau Kuisioner yang telah dikatakan valid diberikan kepada subyek, dalam hal ini 

orang tua yang memberikan fasilitas gadget kepada anaknya yang bersekolah di TK Y. Pelaksanaan 

penelitian berlangsung selama 1 minggu di TK Y Makassar. 

 

Metode Analisa Data Setelah data diperoleh maka peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan 
teknik Deskriptif kuantitatif. 

 

Hal-hal yang menghambat penelitian yakni subyek adalah orang tua yang waktunya digunakan juga untuk 

bekerja.Kondisi tersebut menyebabkan peneliti kesulitan mencari waktu untuk bisa bertemu dan 

mengambil data dengan memberikan angket kepada orang tua. Adapun hal-hal yang mendukung 
penelitian ini berlangsung lancar yakni peneliti mendapatkan izin dari pihak sekolahuntuk mengambil 

data dari orang tua siswa.  

 

H A S I L   D A N   P E M B A H A S A N 
Deskripsi data dari kuesioner yang disebarkan kepada 44 subjek dapat diperoleh gambaran lama 

bermain gadget pada anak sebagai berikut  

Tabel 1. Lama waktu penggunaan gadget pada anak 

Lama waktu penggunaan gadget 

pada anak/hari (menit) 

Jumlah subjek (orang) Persentase Jumlah  

(%) 

 Kurang dari 30 menit 5 11,36% 

60 menit (1 jam) 14 31,8% 

120 menit (2 jam) 4 9,24% 

180 menit (3 jam) 6 13,6% 
Lebih dari 180 menit (lebih dari 3 

jam) 

15 34% 
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Berdasarkan hasil kuisioner diketahui bahwa terdapat 34% subjek menyatakan anaknya bermain gadget 

lebih dari 3 jam, 31,8% subjek menyatakan anak bermain gadget selama 1 jam, 13,6% subjek menyatakan 
anaknya bermain gadget selama 3 jam, 11,36% subjek menyatakan anaknya bermain gadget selama 

kurang dari 30 menit, serta 9,24% subjek menyatakan anaknya bermain gadget selama 2 jam.Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah waktu penggunaan gadget yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah 

sekitar lebih dari 3 jam. 

Tabel 2. Aplikasi di gadget yang sering digunakan oleh anak  

Jenis Aplikasi Jumlah subjek (orang) Persentase (%) 

Tontonan (youtube) 41 93% 

Mesin pencari (missal:google) 2 4,54% 

Sosial Media 
(facebook,tweeter,IG,dll) 

1 2,71% 

Game 18 41% 

Aplikasi lainnya 3 6,81% 

 

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui bahwa terdapat 93% subjek menyatakan anaknya menggunakan 

aplikasi tontonan (youtube) pada gadget,41% anak bermain game, 6,81% anak menggunakan aplikasi 

lainnya seperti aplikasi (Al Quran online), 4,54% anak menggunakan mesin pencari (missal google) untuk 
tugas sekolahnya, serta 2,71% anak menggunakan sosial media. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

aplikasi yang paling diminati oleh anak TK Y yakni aplikasi tontonan (youtube). 

 

Tabel 3. Motif Orang Tua memberikan Gadget pada Anak   

Jenis Motif Jumlah subjek (orang) Persentase (%) 

Because of Motive   

a. Untuk menuruti kehendak 

anaknya 

15 34% 

b. Mengikuti perkembangan zaman 6 13,6% 
In order Motive   

a. sebagai status sosial 1 2,27% 

b. agar anaknya lebih sering di rumah 7 16% 

c. sebagai hadiah 1 2,27% 
d. sebagai alat bermain 23 52,27% 

e. memperkenalkan gadget kepada 

anak 

8 18,18% 

 

Berdasarkan hasil kuisioner diketahui bahwa terdapat 34% subjek menyatakan motif memberikan anak 

gadget untuk menuruti kehendak anak, 13,6% untuk mengikuti perkembangan zaman, 2,27% untuk 

meningkatkan status sosial, 16% agar anak lebih sering di rumah, 2,27% menyatakan gadget sebagai 
hadiah untuk anak, 52,27% orang tua memberikan gadget sebagai alat permainan anak, serta 18,18% 

Untuk memperkenalkan gadget kepada anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa motif gadget sebagai 

alat bermain anak merupakan motif yang paling banyak dimiliki oleh orang tua. 

Dalam menjalani kehidupannya, setiap manusia memiliki motif sebagai dorongan atau alasan ia 

melakukan sesuatu. Begitu juga dengan orang tua yang memberikan gadget kepada anak usia dini di TK 
Y Makassar. Orang tua sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak berusaha menyiapkan dan 

memberikan sarana dan prasarana untuk anak-anaknya. Apalagi bagi anak usia dini yang sangat 

bergantung pada perlakuan orang tuanya untuk memenuhi segala kebutuhannya. 

Berdasarkan hasil kuisioner atau angket diketahui bahwa  34% subjek menyatakan motif memberikan 
anak gadget untuk menuruti kehendak anak. Orang tua memberikan gadget kepada anak karena adanya 
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pengaruh lingkungan sekitar. Hampir setiap orang baik dari orang dewasa, hingga anak-anak usia dini 

telah gadget. Kondisi tersebut dilihat oleh anak-anak, sehingga menyebabkan anak menginginkan hal 
serupa. Anak usia dini yang masih berada di tahap egosentris, belum memahami berbagai alasan yang 

menyebabkan orang lain menggunakan gadget. Dengan demikian, anak lebih mudah menangis untuk 

meminta dibelikan gadget. Oleh karena itu, motif orang tua memberikan gadget kepada anaknya karena 

anaknya yang sangat memaksakan kehendaknya terhadap orang tua. Adanya pengalaman yang dirasakan 
oleh orang tua ketika menghadapi anaknya yang menangis setiap kali meminta bermain gadget 

menyebabkan orang tua berupaya untuk memberikan gadget agar anak dapat diam dan berhenti 

menangis. 

Motif lain yang paling banyak dimiliki oleh orang tua yakni 52,27% orang tua memberikan gadget sebagai 

fasilitas bermain anak saat ini. Bermain merupakan hal yang tak terpisahkan pada masa anak-anak. 
Bermain adalah aktivitas yang menyenangkan bagi setiap anak. Alat bermain merupakan salah satu benda 

yang paling diminati anak-anak, baik anak-anak yang sedang tumbuh kembang, maupun balita sekalipun.  

Di zaman sekarang ini, permainan yang diciptakan jauh lebih canggih dengan menggunakan teknologi, 

jika dibandingkan alat permainan dulu yang bersifat tradisional. Tak sedikit anak-anak yang lebih memilih 
alat permainan yang lebih canggih dan modern. Ini merupakan salah satu bentuk dari motif orang tua 

memberikan gadget kepada anak. Orang tua membelikan gadget untuk bermain anak karena permainan 

tradisional sudah tidak mereka pakai lagi, dan mulai bosan. Tak bisa dipungkiri fitur-fitur yang terdapat 

pada gadget memang lebih menarik dan bermacam-macam, sehingga menarik perhatian anak-anak. Jadi 

wajar saja untuk saat sekarang ini, sudah mulai banyak permainan tradisional anak-anak yang pudar 
bahkan menghilang. Anak-anak lebih asik dengan gadgetnya dan berdiam diri di rumah, meski keluar 

rumah dan bertemu dengan teman-teman mereka, tetap saja gadget tak lepas dari genggaman mereka. 

 

S I M P U L A N   
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motif orang tua memberikan gadget kepada 

anaknya berdasarkan pada 1) Because Of Motive Orang Tua Memberikan Gedget Pada Anaknya adalah 

a) 34% untuk menuruti kehendak anaknya, b) 13,6% untuk mengikuti perkembangan zaman, serta 2) In 

order motive orang tua memberikan gadget kepada anak adalah a) 2,27% sebagai status sosial, b) 16% 
agar anaknya lebih sering di rumah, c) 2,27% berawal dari hadiah, d) 52,27% sebagai alat bermain,e) 

18,18% untuk memperkenalkan gadget kepada anak. 

 

Implikasi 

a. Bagi orang tua, harus berupaya untuk mengendalikan lama waktu bermain gadget pada anak 
agar dapat meminimalisir dampak negative dari gadget.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan atau menyempurnakan 

penelitian karena pembahasan mengenai motivasi ini sendiri masih luas. Sehingga diharapkan 

dapat menemukan faktor yang lebih besar kaitannya dengan motivasi serta dapat 
menggunakan subjek dengan sejumlah dan variasi yang lebih beragam. 
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