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ABSTRAK
Kemajuan teknologi terutama internet pada era millennial ini memiliki pengaruh yang signifikan pada
semua lini kehidupan dan salah satunya hubungan dalam keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwa
layanan internet saat ini sudah bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tidak terkecuali anakanak usia dini. Survey yang dilakukan oleh The Asian Parents Insights pada tahun 2014 menunjukkan
bahwa sebagian besar orangtua memperbolehkan anak-anak untuk mengakses internet sejak usia
dini dengan tujuan edukasi walaupun kenyataannya hasil survey itu menemukan kebanyakan anakanak menggunakan internet sebagai media hiburan. Salah satu penggunaan internet sebagai media
hiburan seringkali diasosiasikan dengan adiksi internet yang berbanding lurus dengan intensitas
penggunaan internet yang juga tinggi. Sebuah studi pada tahun 2011 dan 2015, menyebutkan bahwa
permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan internet salah satunya bisa ditelaah melalui teori
attachment. Menurut Bowbly (1969) periode perkembangan anak-anak sangat membutuhkan
perhatian dari caregivernya yaitu orangtua, karena kualitas attachment orangtua akan mendukung
perkembangan sosial, perkembangan kepribadian, gaya hidup dan penyesuaian diri selama rentang
hidup selanjutnya.
Kata kunci: parental attachment, excessive internet use, anak usia dini
LATAR BELAKANG
Perkembangan kemajuan teknologi terutama internet beberapa tahun terakhir ini mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan internet kini semakin mudah
dilakukan, dan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Hampir semua orang bisa dengan mudah
mengakses internet baik melalui komputer dan tablet, bahkan internet serasa dalam genggaman
dengan adanya smartphone. Kegiatan yang dilakukan manusia seolah-olah dibuat semakin mudah
dengan perkembangan internet. Teknologi internet hampir menyediakan apapun yang kita butuhkan,
yaitu kemudahan akses komunikasi, akses pengetahuan, akses pendidikan (edukasi) maupun akses
hiburan. Hasil polling yang dilakukan oleh Asosiasi Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Maret
sampai dengan April tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen. Dari
total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8
persen yang terhubung dengan internet. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi
internet di Indonesia tercatat sebesar 54,86 persen.
Pengaruh internet saat ini menyentuh hampir di semua usia, baik dewasa, remaja bahkan anak-anak
usia dini. Walaupun hasil polling dari APJII menunjukkan bahwa mayoritas yang mengakses internet
adalah masyarakat dengan rentang usia 15 sampai dengan 19 tahun, namun tidak dapat dipungkiri
bahwa anak-anakpun sudah tidak asing lagi dengan penggunaan internet. Pada tahun 2014, The Asian
Parents Insights melakukan survey pada orang tua yang memiliki anak dengan rentang usia antara 3
sampai 8 tahun di kota-kota besar di Asia Tenggara menunjukkan beberapa temuan yang sangat
mengejutkan. Pertama, 98 persen orangtua mengijinkan anaknya menggunakan dan memanfaatkan
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internet. Temuan kedua, orangtua mengijinkan anaknya untuk mengakses internet dengan dalih
sebagai salah satu sarana pendidikan (edukasi). Ketiga, pada kenyataannya anak-anak usia dini ini
menggunakan internet untuk bermain games, memutar video dan menggunakan aplikasi pendidikan.
Masih dari hasil survey ini, diketahui bahwa rata-rata anak-anak menghabiskan waktu luangnya di
rumah untuk menggunakan internet dengan durasi lebih dari satu jam untuk satu kali penggunaan
sehingga bisa diketahui, pada saat ini anak-anak sudah tidak asing lagi dengan penggunaan internet
dan orangtua mengandalkan teknologi internet sebagai salah satu media pendidikan anak.
Pada saat ini sebagian besar anak-anak sudah tidak canggung lagi menggunakan internet, sehingga
mudah bagi mereka untuk beradaptasi dengan berbagai aplikasi yang disediakan oleh internet. Fiturfitur internet yang mudah dipelajari ini membuat semakin merasa perlu untuk terikat dengannya
karena internet merupakan sumber belajar dan media hiburan untuk anak-anak. Teknologi internet
pada masa ini bisa disamakan dengan pisau bermata dua, di satu sisi memberikan keuntungan namun
ternyata di sisi yang lain bisa memunculkan dampak negatif yang harus diwaspadai oleh penggunanya.
Penggunaan teknologi internet pada dasarnya memiliki banyak pengaruh positif, diantaranya: dapat
menambah pengetahuan anak, anak dapat membangun relasi tanpa harus dibatasi oleh jarak dan
waktu, dapat memudahkan anak dalam mencari dan mengetahui informasi terkini, internet juga
merupakan salah satu media perangkat pendidikan, membangun kreativitas anak dan membuat anak
jauh lebih fasih dengan teknologi, terutama teknologi informasi. Namun disisi lain, orangtua juga
harus mewaspadai penggunaan internet apabila digunakan secara berlebihan, yaitu gangguan kuantitas
dan kualitas tidur, mengurangi waktu kebersamaan dengan keluarga, konsentrasi yang cenderung
pendek, menurunnya prestasi di sekolah, kurangnya beraktivitas secara fisik, konten tontonan yang
tidak mengedukasi bahkan cenderung negatif (Lee, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Surayya (2014) menemukan anak-anak usia 6-12 di beberapa kota di
Indonesia mengakses internet satu sampai dua jam perhari, hanya sebagian kecil mengakses internet
tiga sampai dengan empat jam perhari. Temuan yang cukup menarik dari penelitian tersebut adalah
adanya pola peningkatan prosentase akses internet pada hari libur, sehingga durasi penggunaan
internet di hari libur akan semakin tinggi. Penelitian lain yang dilakukan 598 anak-anak di Jakarta oleh
Hendriyani di tahun 2012 (dalam Surayya, 2014), ditemukan durasi penggunaan internet berkisar 1,9
jam perhari di hari sekolah dan 3,1 jam perhari di hari libur. Menelisik lebih dalam penggunaan
internet pada anak, American Academy of Pediatric melalui Yayasan Kita dan Buah Hati
mengeluarkan indikator durasi penggunaan internet dalam sepekan adalah 15 jam, dan apabila
penggunaan lebih dari itu sudah dikategorikan sebagai penggunaan yang berlebihan (Excessive
internet use). Indikator tersebut memunculkan kemungkinan rata-rata anak selama satu minggu
menggunakan internet bisa lebih dari 15 jam, yang berarti sudah dikategorikan menjadi berlebihan
(excessive). Peningkatan jumlah pengguna internet dikalangan anak-anak dan durasi penggunaan yang
relatif panjang ini sangat memprihatinkan, mengingat banyak dampak negatif temasuk bahaya paparan
radiasi dan konten-konten negatif internet yang akan sangat berpengaruh bagi perkembangan anakanak.
Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh orangtua terkait pengenalan penggunaan internet
pada anak usia dini. Pada awalnya rata-rata orangtua akan memberikan fasilitas internet dengan
tujuan sebagai media pendidikan anak melalui fitur-fitur yang dapat diunduh dari internet, seperti
lagu-lagu, dan permainan edukatif. Namun pada perkembangannya, ketidakmampuan orangtua untuk
mengontrol penggunaan internet tanpa disadari menggiring anak-anak usia dini ini semakin intense
terpapar dengan internet, dan menjadi lebih menguasai cara pengoperasian internet itu sendiri. Pada
usia yang cukup dini, anak-anak ini sangat cepat beradaptasi dengan teknologi internet dibandingkan
para orangtua, bahkan jauh lebih canggih. Mereka mampu mengoperasikan sendiri berbagai aplikasi
tanpa bantuan orangtua hanya melalui pengamatan dan pembiasaan sehari-hari. Akibatnya anak
semakin asyik dengan dunianya sendiri, sehingga interaksi sosial anak dengan teman sebaya dan
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lingkungan sekitar menjadi sangat jauh berkurang (Ismanto & Onibala, dalam Warisyah, 2015).
Dampak lainnya adalah kurangnya stimulasi secara fisik yang seharusnya diterima oleh anak-anak usia
dini, yang dapat berpotensi menghambat perkembangan motorik dan gangguan fungsi belajar lainnya.
Sekali lagi tidak dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi dan kemudahan akses untuk berselancar di
dunia maya memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi orangtua dalam proses pengasuhan.
Orangtua dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan terkait perkembangan anakanaknya. Namun perlu diwaspadai terkait pemberian akses internet sejak dini pada anak-anak. Selain
menjadi lebih individual, gangguan fokus dan konsentrasi, serta gangguan belajar lainnya juga
mengancam anak-anak yang terpapar penggunaan gawai sejak dini (Douglas, 2008). Hal lain yang
patut diwaspadai adalah maraknya peredaran konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak,
namun dikemas dalam bentuk / karakter yang disukai oleh anak-anak. Karenanya pendampingan dan
pengawasan orangtua saat anak sedang berselancar di dunia maya adalah bersifat mutlak. Orangtua
harus mampu membuat batasan-batasan fitur mana saja yang boleh diakses oleh anak, dan konsisten
dalam menerapkan aturan penggunaan internet secara bijaksana.
Hasil penelitian menemukan bahwa orangtua yang memberikan akses internet sejak dini pada
anaknya dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah rasa ketidakmampuan orangtua
dalam pengasuhan, sehingga mereka merasa sangat terbantu dengan adanya internet untuk
membantu mereka mengatasi masa-masa sulit dengan anak-anaknya. Internet dapat menarik
perhatian dan menyibukkan anak untuk sementara waktu, sehingga orangtua dapat melakukan
aktivitasnya kembali tanpa khawatir terganggu dengan anak-anaknya. Mereka kurang memahami
dampak bahayanya paparan gadget dan konten-konten internet yang kurang baik untuk anak-anak
mereka.
Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lin, Ko, dan Wu pada tahun 2011 dan Chang pada
tahun 2015, permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan internet dapat ditelah melalui teori
Attachment. Attachment atau kelekatan merupakan bentuk kedekatan secara emosional yaitu
sebuah bentuk interaksi antara anak dengan caregivernya, dalam hal ini adalah orangtua, yang sangat
mempengaruhi perkembangan sosial dan kepribadian seorang anak. Attachment sendiri memberikan
pengaruh yang cukup kuat pada kemampuan seorang anak untuk menjalin relasi dengan orang lain.
Orangtua sebagai caregiver utama yang berinteraksi dengan anak harus mampu memahami dan
menjalankan perannya dengan baik, dan mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Adanya
kelekatan yang baik dengan orangtua akan menciptakan relasi yang baik dalam interaksi keluarga,
membentuk karakter positif pada anak, dan sebagai landasan tercapainya tugas perkembangan anak
di semua aspek perkembangannya. Kurangnya kelekatan dengan orangtua akan menyebabkan adanya
kecemasan, penyimpangan dan gangguan perilaku, serta ketidaknyamanan pada anak. Penggunaan
internet secara berlebih sejak dini dapat mengurangi jumlah interaksi dan koneksi antara anak-anak
dengan orangtuanya. Masing-masing akan semakin sibuk dengan dunianya sendiri dan menimbulkan
jarak yang semakin besar diantaranya. Penanganan penggunaan internet secara berlebih, khususnya
pada anak-anak usia dini mutlak dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang berfokus pada
bagaimana semua anggota keluarga dapat berfungsi seutuhnya, terpenuhi semua kebutuhannya, dan
memiliki hubungan yang positif dan terkoneksi antara satu dengan lainnya. Attachment positif akan
menciptakan suatu perubahan pola interaksi orangtua dengan anak, dan mengubah persepsi anak
terhadap sosok orangtua sebagai sosok yang berharga dan menyenangkan.
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LITERATUR REVIEW
EXCESSIVE INTERNET USE
Penggunaan internet secara berlebihan (Excessive internet use) adalah suatu kondisi
ketidakmampuan untuk mengontrol aktivitas online, berulang-ulang dan kompulsif namun tidak
sampai kondisi“mental Illness”. Pada awalnya, masih muncul kontroversi mengenai hal ini, karena
beberapa peneliti menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk menjelaskan patologi penggunaan
internet, seperti internet addiction, pathological internet use, problematic internet use, ataupun
compulsive internet use. Excessive internet use pada artikel ini, hanya merujuk pada penggunaan
internet secara berlebihan dan efek negatif akibat tidak bisa mengontrol pemakaian internet. Mark
Griffiths yang menyatakan terdapat 6 komponen perilaku adiktif di dunia maya, namun untuk anakanak, Smahel (2011) hanya menggunakan 5 komponen yang digunakan untuk mengukur excessive
internet use pada anak-anak yaitu : salience (bagaimana pemakaian internet sangat mendominasi
kehidupan seseorang), tolerance (seseorang membutuhkan lebih banyak waktu untuk berinternet),
withdrawl symptons (munculnya perasaan dan emosi yang negatif), interpersonal conflict
(terganggunya hubungan sosial terutama dengan orang-orang terdekat) atau intrapersonal conflict
(konflik dengan diri sendiri), dan relapse (individu yang berusaha untuk mengurangi intensitas
berinternet namun gagal).
Terdapat dua teori untuk menjelaskan terjadinya Excessive internet use, yang pertama adalah teori
kebutuhan kompensasi dan yang kedua adalah teori digital inklusi. Teori kebutuhan kompensasi
menjelaskan bahwa manusia menggunakan internet sebagai akibat dari ketidakpuasan atas kehidupan
sosialnya, kebutuhan mengejar kesenangan, merasa kesepian, dan masalah emosional. Berdasarkan
teori ini, anak yang rentan secara psikologis memiliki resiko yang lebih besar menggunakan internet
secara berlebihan. Dapat disimpulkan anak yang sangat intens ber-internet, seringkali merupakan
bentuk pelarian dari kehidupan sosial yang tidak memuaskan, maupun pelarian dari masalah
psikologis dan emosional. Helsper (2012, dalam Smahel 2012), menjelaskan teori digital inklusi
sebagai bentuk kemampuan seseorang untuk mengambil manfaat dari penggunaan internet. Individu
yang memiliki kemampuan lebih dalam hal intelektual maupun sosial ekonomi memiliki kemampuan
yang lebih baik dalam menggunakan internet dan sekaligus akan lebih sering menggunakannya. Untuk
menjelaskan teori tersebut kita menggunakan bagan di bawah ini:

Digital Inklusi
Karakteristik Sosial
Demografis

Karakteristik
pengguna
internet

Karakteristik
Psikologis

Excessive
Internet Use

Sebuah survey Common Sense Media yang dilakukan di Philadelphia melalui artikel yang dilansir oleh
CNN Indonesia menemukan bahwa pada usia 4 tahun, orangtua sudah memberikan perangkat
mobile tanpa pengawasan pada mereka. Situs milik New York Times juga mempublish hasil yang
mengejutkan, bahwa 70 persen orang tua mengaku mengijinkan anak-anak mereka mengakses
internet sejak usia 6 bulan sampai dengan 4 tahun ketika mereka sedang mengerjakan pekerjaan
rumah dan 65 persen mengijinkan anak-anak menggunakan internet untuk menenangkan si anak pada
saat berada di tempat umum dan 25 persen mengaku meninggalkan anak mereka sendiri dengan
gadget saat menjelang tidur. Hasil survey tersebut semakin membuktikan bahwa sebagian orangtua
menggunakan internet yang ada dalam gadget sebagai alat untuk pengalihan kebutuhan dasar anakanak yaitu mengeksplorasi lingkungan melalui inderanya, berinteraksi sosial secara langsung dan yang
terpenting pemenuhan kebutuhan attachment dengan orang tuanya.
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Parental Attachment
Pada perkembangan anak, attachment atau kelekatan berarti adanya ikatan antara anak dengan
pengasuh utamanya. Formulasi teori attachment atau kelekatan merupakan hasil kolaborasi antara
John Bowlby dan Mary Ainsworth (Bretherton, 1992). Kelekatan mengacu pada adanya suatu ikatan
emosional yang kuat yang dikembangkan anak dalam interaksinya dengan figure-figur yang berarti
dalam kehidupannya, biasanya orang tua (dalam Mc Cartney, 2004). Mőnks (2006) menyatakan
bahwa attachment adalah mencari dan mempertahankan kontak dengan orang-orang tertentu saja.
Biasanya orang pertama yang akan dipilih anak dalam kelekatan adalah ibu (pengasuh utama), ayah,
saudara atau keluarga dekatnya. Attachment atau kelekatan yang positif anatara anak dengan
orangtua akan menciptakan suatu ikatan perasaan yang sangat kuat antara satu sama lain, dan
melakukan banyak hal bersama-sama untuk melanjutkan dan mengembangkan relasi tersebut.
Attachment atau kelekatan yang telah terbangun dengan orangtua akan membuat seorang anak
merasa dekat dan aman, terlindungi, serta terpenuhi kebutuhan afeksinya. Bowlby dan Ainsworth
memformulasikan ada empat pola attachment, yaitu secure attachment, avoidant attachment,
resistant attachment, dan disorganized attachment.
Berdasarkan hal tersebut, secure attachment dipercaya secara luas sebagai bentuk kelekatan yang
ideal. Seorang anak yang memiliki secure attachment akan lebih jarang rewel, lebih kooperatif, sangat
senang dan tampak sangat menikmati pendampingan oleh ibunya (atau pengasuh utama lainnya). Anak
yang memiliki kelekatan yang positf juga dipercaya akan tumbuh dan berkembang lebih sehat dan
sejahtera secara psikologis. Ainsworth (1978 dalam Bretherton 1992) mengatakan bahwa orangtua
yang mampu mengembangkan secure attachment dengan anak-anaknya biasanya lebih peka dan
responsif akan kebutuhan anak-anaknya. Anak akan mengembangkan rasa aman dan nyaman pada
dunianya, tumbuh menjadi anak yang sejahtera secara psikologis, dan lebih percaya diri untuk
mengeksplorasi dunia.
Pengaruh Parental Attachment Pada Intensitas Berlebih Penggunaan Internet Pada
Anak
Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita pada masa kini. Dapat dikatakan bahwa saat ini
kita sangat bergantung pada internet. Tak jarang kita merasa ada yang hilang dari hidup kita saat kita
tidak membawa gadget, atau pada saat terdapat gangguan jaringan internet. Peran internet pada
hampir di seluruh aspek kehidupan kita, termasuk didalamnya terkait peran pengasuhan anak.
Internet sudah menjadi bagian dalam pengasuhan anak. Saat ini hampir semua orangtua menggunakan
digital device dalam pengasuhannya.
Peranan orangtua sangat penting dalam tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak, yang
merupakan pondasi utama dalam kehidupan seorang anak untuk siap memasuki gerbang
kehidupannya kelak. Anak-anak usia dini masih bergantung sepenuhnya pada ibu, ayah, atau orang
yang mengasuhnya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sosok ibu, ayah, atau pengasuh utama ini
disebut sebagai figur lekat. Ainsworth (dalam Parke, 2001 dalam Ervika, 2005) mengatakan bahwa
kelekatan merupakan suatu hubungn yang dirancang untuk memelihara hubungan yang didukung oleh
tingkah laku lekat (attachment behavior) tersebut.
Masa kanak-kanak merupakan salah satu fase terpenting dalam kehidupan seorang manusia, dimana
terdapat berberapa aspek perkembangan yang semua harus mendapat stimulasi yang baik agar
tercapai tugas perkembangannya. Orangtua harus dapat berperan sebagai fasilitator utama untuk
memenuhi semua kebutuhan anak tersebut. Orangtua sebagai figur lekat diharapkan hadir dan
mendampingi secara intensif proses tumbuh kembang anak usia dini, memberikan rasa aman, dan
memenuhi semua kebutuhan anak pada masa tersebut. Sear (1993 dalam Ervika 2005) mengatakan
bahwa orangtua yang memiliki kelekatan dengan anak-anaknya akan merencanakan dan
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mempersiapkan semua dengan baik, melakukan semua dengan penuh rasa cinta dan hormat, peka
dan responsif, memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang, konsisten dalam memberikan rasa cinta
kasih, menerapkan disiplin positif, dan senantiasa menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan
keluarga. Orangtua yang mampu mengembangkan attachment yang positif dengan anak-anak mereka
dapat membentuk perspektif anak mengenai orangtua. Anak akan mengembangkan rasa aman saat
bersama orangtua, belajar menjalin suatu ikatan emosional dan relasi lain yang lebih positif, serta
memiliki ketertarikan yang lebih besar pada orangtuanya melebihi apapun, termasuk ketertarikan
mereka pada internet.
Penggunaan internet secara berlebih dapat menyebabkan berkurangnya kelekatan yang akan
terbangun antara orangtua dengan anak-anak usia dini. Kondisi ini berpotensi menjadi semakin parah
dengan adanya dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh paparan gadget dan internet secara
berlebih. Dengan adanya attachment yang lebih positif, diasumsikan akan membuat anak-anak usia
dini akan terhindar dari kecemasan dan ketakutan berlebih pada dunianya, mampu meredakan
ketegangan dengan kehadiran sosok orangtuanya, dan mengembangkan sikap eksploratif pada dunia.
Santrock (2002) menjelaskan jika anak tumbuh dalam kelekatan yang aman akan menjadi individu
yang memiliki harga diri dan kesejahteraan emosional yang baik. Figur orangtua membuat anak-anak
usia dini mampu mengembangkan rasa percaya diri untuk mengeksplorasi lingkungan baru yang luas
Ainsworth (dalam McConnel, 2011) mengatakan bahwa attachment merupakan ikatan emosional
yang dibentuk seorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu
kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu. Kelekatan ini akan terbangun melalui interaksi antara
orangtua dengan anak yang terjalin secara intens dan terus-menerus dalam kehidupannya. Kelekatan
didukung oleh tingkah laku lekat yang menyertainya (attachment behavior) untuk memelihara
hubungan tersebut. Kelekatan dengan orangtua juga menumbuhkan berbagai kemampuan adaptif
yang berkaitan dengan kemampuan sosial.
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sangat penting bagaimana orangtua berperilaku terhadap
anak-anaknya. Contoh dari perilaku lekat orangtua pada anak usia dini adalah bagaiamana orangtua
menyediakan dirinya untuk berinteraksi sepenuhnya dengan anak, seperti megajak bermain saat
digendong. Bermain bersama anak dengan menyediakan sarana dan prasarana dimana anak akan
merasa senang dapat bermain dan berinteraksi bersama orangtuanya, alih-alih hanya memberikan
gawai untuk mengalihkan perhatian anak. Pola secure attachment yang dikembangkan orangtua jauh
lebih menarik bagi anak jika dibandingkan dengan penggunaan gawai secara berlebih.
SIMPULAN
Penyebab penggunaan internet berlebih adalah kurangnya attachment yang terbangun antara
orangtua dan anak. Orangtua yang kurang paham akan pentingnya kelekatan bagi tumbuh kembang
anak terkadang justru secara keliru memanfaatkan gawai. Penggunaan gadget berlebih dan excessive
internet usage berdampak pada beberapa aspek perkembangan anak usia dini. Salah satu upaya
pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan internet berlebih adalah dengan cara
membangun kelekatan yang positif antara anak dan orangtua.
Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain
bahwa adanya attachment atau kelekatan yang terbangun antara orangtua dengan anak memiliki
peranan penting dalam perkembangan anak. Attachment atau kelekatan yang terbangun baik antara
anak dan orangtua menjadi pondasi bagi pencapaian tugas perkembangan yang sehat pada anak.
Memiliki orangtua sebagai caregiver utama yang mampu membangun kelekatan yang positif dengan
anak menjadi salah satu kebutuhan anak. Pada dasarnya hanya orangtua lah yang dibutuhkan oleh
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anak-anak di awal kehidupan mereka. Anak-anak lebih membutuhkan kehadiran, perhatian, dan kasih
sayang orangtuanya disbanding apapun di dunia ini. Apabila orangtua mampu membangun pola
kelekatan yang positif dengan anak, anak tidak membutuhkan hal lain sebagai sumber kesenangan.
Orangtua dapat berperan sebagai fasilitator tercapainya tugas perkembangan anak. Dengan adanya
orangtua yang supportif, mampu memenuhi semua kebutuhan dasar anak, termasuk di dalamnya
kasih sayang dan rasa aman sebagai dasar terbangunnya attachment yang bagus diantara orangtua
dan anak, anak tidak akan sampai punya ketergantungan yang tinggi pada gawainya. Anak lebih
memilih berinteraksi dan beraktivitas secara langsung dengan orangtuanya daripada dengan gawainya.
Orangtua harus mau terus belajar, bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menciptakan
lingkungan dan suasana yang aman dan nyaman bagi anak, dan mampu bersikap hangat.
Hasil kajian ini sangat penting dan akan ditindaklanjuti melalui penelitian, mengingat masih kurangnya
kajian mengenai parental attachment dan pengaruhnya pada penggunaan internet berlebih, khususnya
yang mengkaji pengguna dini, sementara itu jumlah pengguna internet dini jumlahnya terus meningkat
secara signifikan.
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