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Bagaimana agar keluarga bijak menggunakan perangkat digital?
*sepakati waktu khusus untuk penggunaan perangkat digital
*beri edukasi dan pijakan
*Buat rules
* Mencari konten yang bermanfaat dan menyenangkan secara moral buat anak
* sesuaikan screen time dengan usia anak
* perkenalkan dengan tujuan, kebutuhan dan prioritas penggunaan gawai
Bagaimana terjadinya penyalahgunaan perangkat digital?
* anak diam diam mengakses perangkat digital secara berlebihan
* anak sudah kecanduan dan tidak ada yang mengawasi
*waktu penggunaan gagdet berlebihan
* mengakses situs, medsos, games atau chanel yang bernilai pornografi,
agresifitas

Bagaimana pengaruh televisi dan gawai pada anak secara medis?
*Gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan tidur
*Gangguan emosional
*Gangguan fisik lainnya krn kurang gerak/kurang aktifitas fisik
*Obesitas, penyakit degeneratif pada anak
Bagaimana pengaruh televisi dan gawai pada anak secara psikologis?
*kecanduan *depresi *Mudah marah, meledak-ledak
*kurang fokus * Tidak penurut * tingkat konsentrasi dan atensi rendah
* mental flighter * sulit berinteraksi dengan sebayanya
* speech delay pada balita
* kurangnya kemampuan komunikasi sosial * malas belajar

HOW

Bagaimana mengatasi kecanduan anak pada televisi dan gawai dengan tepat?
*berikan aktifitas pengganti
*secara bertahap, kurangi waktu penggunaan televisi atau gawai
*temani anak bermain bersama
*kenali minat dan bakat untuk mengarahkan anak
* gunakan televisi atau gawai untuk meng upgrade softskill dan hardskill anak
Bagaimana cara mengedukasi anak PAB tentang penggunaan televisi atau
gawai?
*diajak ngobrol atau bercerita bs lwt buku ataupun ikut kls parenting
*Dijelaskan efek negatif yang sesuai usianya akibat penggunaan gadget
berlebihan
* orang tua memberikan role model penggunaan gawai yang bijak
Bagaimana agar anak remaja mampu memanejemen waktunya dalam
menggunakan gaway?
*dibuat kesepakatan dan pengetahuan ttg gawai
* Edukasi tentang kebutuhan, tujuan dan prioritas penggunaan gawai
* penjelasan tentang hak guna dan hak memiliki gawai
* konsistensi dalam menetapkan aturan penggunaan
Bagaimana perangkat digital menjadi lebih bermanfaat bagi anak?
*sbg media belajar, media pengembangan diri, aktualisasi diri

HOW
Bagaimana sebaiknya tahapan pengenalan
perangkat digital pada anak sesuai dengan
tahapan usianya?
* kenalkan fungsi dan manfaat gawai dan televisi
* kenalkan ada fitur² yang boleh diakses dan tidak
boleh beserta alasannya
* penggunaan screen time sesuai usia
* kenalkan dengan code² usia aplikasi, pilih sesuai
usianya
* gunakan parental control dan family link.
(Hubungkan imel anak dengan orang tua)
* ingatkan...apapun yang dilakukan di dunia maya
akan ada hisab dan malaikat yang mencatat.
Jadikan perbuatannya di dunia maya pun
bermanfaat

WHERE

Dimana terjadinya penyalahgunaan digital?
* dimana saja, tapi biasanya di tempat privasi seperti kamar tidur
* di rumah teman
* di tempat publik seperti taman, cafe, warnet,
Dimana anak saat menggunakan perangkat digital?
* di area publik dalam rumah
*Saat berkumpul dg kawan-kawannya
Dimana ayah saat anak menggunakan perangkat digital?
* seringnya di tempat bekerja
* di rumah tapi sibuk sendiri

Dimana anak dapat bebas dari televisi atau gawai?
* kamar tidurnya
* Kelas/sekolah offline

Dimana ibu saat anak menggunakan perangkat digital?
* di rumah atau di luar rumah

Dimana posisi anak saat menggunakan perangkat digital?
*ruang publik keluarga

Dimana televisi atau gawai diletakkan dalam rumah?
* di kamar
* di ruang keluarga

Dimana sebaiknya gawai diletakkan saat tidak digunakan?
* area publik keluarga
* di kamar

Dimana saja anak dapat mengakses televisi atau gawai?
* ruang publik keluarga

WHAT
Apa yang dilakukan anak dengan perangkat digital?
*Belajar daring
*Bermedsos (WA, tiktok, youtube, dll)
*Main game (online/offline)
*Menangkap gambar menggunakan kamera
*belajar menggambar atau design
Apa yang dilakukan ayah dengan perangkat digital?
*Berhubungan dg pekerjaan
*Berkomunikasi
* Bermedia sosial
Apa yang dilakukan Ibu dengan perangkat digital?
*Bermedsos
*Berkomunikasi
* Belanja
*Berhubungan dg pekerjaan

*Apakah ada anggota keluarga lain saat anak menggunakan
perangkat digital?
*Ada (ortu)
*Ada (kakek-Nenek)
*Tidak ada (saat jam kerja)
Apa yang dilakukan ayah saat anak menggunakan perangkat
digital?
*Bekerja
Apa yang dilakukan ibu saat anak menggunakan perangkat
digital?
*Disampingnya
*Masak, mengerjakan kerjaan RT
*bekerja (saat jam kerja)
Apa yang dilakukan anggota keluarga lain saat anak
menggunakan perangkat digital?
*Sama2 main gawai
* Mengerjakan pekerjaan rumah tangga
* Bermain
*Bekerja

Apakah orang tua sudah memberikan penjelasan
apa yang boleh dan tidak boleh saat
menggunakan gawai?
*Sudah
Apakah sudah dibuat kesepakatan bersama kapan
saja waktu yang diperkenankan menggunakan
gaway baik ayah, ibu dan anak?
*Ya, sudah
Apa yang membuat orang tua resah saat anaknya
terlalu lama nenggunakan perangkat digital?
*Sering lupa waktu, harus diingatkan meski sudah
ada kesepakatan
* anak menjadi mudah emosi saat diminta
berhenti dari gawai
*ada perubahan akhlak dalam diri anak
* anak cenderung menjadi pasif/pendiam

WHAT
Apa manfaat menggunakan gawai bagi anak PAB?
*sumber kreativitas dan ilmu
* Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan anak
Apa kerugian/dampak menggunakan gawai bagi anak
PAB?
*Bila anak lupa waktu
*Bila anak melihat konten yg tak sesuai
* Anak tidak mengerjakan apa yg menjadi
tanggungjawabnya
Apa indikator anak siap mengenal gawai?
*Bertanggungjawab thd diri sendiri
*Sudah mandiri
* dapat membedakan baik-buruk

*Apa yang menyebabkan anak kecanduan televisi atau gawai?
* tayangan televisi yang seru
* game yang menantang
*keseruan chatting dg kawan
*Scroll medsos
Apa saja aktifitas positif yang harus dilakukan agar anak dapat teralihkan dari televisi atau gawai?
*Kegiatan fisik bersama adik/kakak dan ortu
*Main bareng sesuai minat dan hobi
* Beribadah (sholat/mengaji)
Apa alasan orang tua memberikan fasilitas perangkat digital kepada anak?
*Keperluan sekolah daring
*Bingung alternatif kegiatan selama pandemi agar anak betah dirumah
* sebagai hiburan keluarga
Apa saja konten yang layak bagi anak PAB
apakah orang tua mengetahui aplikasi apa saja yang digunakan anak?
* youtube kids
*muslimkidstv

WHAT

WHEN
Kapan waktunya anak menggunakan perangkat digital?
* di atas 7 tahun, dengan waktu terbatas
*diusia 2-6 tahun selama 1 jam, diusia 6-11 tahun selana 1,5 jam, diusia 12-18 tahun selama 2 jam
*Di usia 4 tahun dengan durasi : 1 jam
Kapan waktu terbaik memberikan anak perangkat digital?
* 13 tahun
* 14 tahun
* 11 tahun
* 12 tahun (setelah baliq)
Kapan anak harus berhenti beraktivitas dengan perangkat digital?
* saat mulai marah2, mengganggu aktivitas harian, dan melupakan tugas hariannya
* Saat batasan waktu yg sudah disepakati sudah habis
* Sesuai kesepakatan dengan patokan usia

Kapan waktu yang tepat untuk mengedukasi anak tentang penggunaan perangkat digital
untuk aktifitas yang positif?
* sejak anak menggunakan perangkat digital tersebut
* Sblm menggunakannya
* Waktu anak bermain bersama orang tua sambil cerita efek perangkat digital
* sejak anak mengenal gadget
* setelah jam batas waktu penggunaan perangkat digital habis/selesai
Kapan saja mendampingi anak menggunakan perangkat digital?
* Anytime
* Saat meraka bersama gadget
kapan anak menggunakan perangkat digital selain jam sekolah daring?
* saat reward time
* saat semua agenda sudah diselesaikan
*Saat semua kewajiban harian sudah dilaksanakan

WHEN

Siapa yang menemani anak saat menggunakan gawai atau
menyaksikan televisi?
* Orang tua, wali, Orang dewasa di sekitarnya
*anak yang berusia lebih tua darinya
Siapa yang berpengaruh dalam menyediakan aktifitas
yang akan mengalihkan anak dari perangkat digital?
* Orang tua, Guru, orang dewasa
*Temannya, saudaranya
Siapa saja yang mempengaruhi anak tergoda memainkan
perangkat digital?
* Orang tua, teman sebaya, tetangga
*Pengasuh *Media Iklan *Saudaranya
Siapa yang mendapat manfaat dari adanya perangkat
digital?
* aku, kamu, kita 😂
* penyedia layanan internet, penyedia perangkat digital,
masyarakat (berbagai usia)

WH0
Siapa yang berperan dalam penggunaan perangkat
digital?
*Ayah dan Bunda *Teman
*Saudara dan kerabat *Pengasuh *Lingkungan
Siapa yang menciptakan perangkat digital?
* siapa ya? Tergantung perangkatnya
*produsen perangkat
Siapa yang memberikan bimbingan saat anak
menggunakan perangkat digital?
*Orang tua, Guru, Wali
*Orang dewasa yang mendampingi
Siapa saja yang bisa mengakses gawai dan televisi?
* Orangtua * anak *pengasuh

Mengapa anak lebih asyik beraktifitas dengan perangkat digital?
*Karena perangkat digital menyediakan berbagai hiburan yang di sukai anak seperti game, film
Mengapa perangkat digital harus kita takuti?
* karena di balik manfaatnya juga terdapat sisi negatif yg dikhawatirkan
-apa sisi negatif yang dikhawatirkan?
* pornografi, agresi, budaya yang tak sesuai nilai agama
Mengapa banyak orang tua yang gelisah ketika anaknya banyak melakukan aktifitas dindepan perangkat digital?
*karena aktifitas fisik terhambat perkembangannya
-kenapa aktifitas fisik terhambat perekembangannya
*karena anak cenderung tidak bergerak selama mengakses perangkat digital
* risiko obesitas dan penyakit DM menjadi tinggi pada anak
Mengapa anak gelisah/uring-uringan jika lama tidak menggunakan gawai?
*Karena sudah kecanduan, keinginannya menikmati gawai di larang
- kenapa kecanduan?
* ada efek gawai pada sistem syaraf dan meningkatnya dopamin dalam tubuh
Mengapa sebaiknya ada aturan bagi anak dalam mengakses perangkat digital? Agar tetap seimbang dalam memanfaatkan
teknologi, jangan sampai teknologi yang mengendalikan.
*menghindarkan anak dari pengaruh negatif perangkat digital
*menghindarkan aanak dari kecanduan
*supaya pertumbuhan anak tetep sesuai usia (BB dan TB)
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Mengapa anak harus di batasi dalam mengakses perangkat digital?
*menghindarkan anak dari kecanduan
Mengapa anak ketagihan menggunakan gawai?
*Karena terlalu bebas mengakses gawai
* selalu menggunakan gawai dalam semua kegiatan
Mengapa durasi bergawai anak semakin meningkat dari hari ke hari?
Semakin sering menggunakan gawai membuat anak semakin tergantung dan ingin selalu mengakses gawai
Mengapa harus bijak berdigital anak Aqil Baligh?
*Karena agar Bisa memanage waktu
- Mengapa perlu memanage waktu?
* karena belajar disiplin dan bertanggung jawab
-Mengapa harus disiplin dan bertangung jawab
*karena agar mereka tangguh menghadapi tantangan hidupnya
Agar bisa beraktivitas fisik diluar dunia digital lebih banyak
-Mengapa harus beraktivitas fisik di luar digital lebih banyak?
*Karena leebih sehat dan melatih kemandirian
- Mengapa kemadirian harus di latih?
*Agar mereka bisa mandiri dan produktif
*Agar pertumbuhan nya tetap berkembang sesuai usia dan terhindar dari penyakit DM pada ank karna kurang gerak.
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Mengapa inventor menciptakan gawai?
* agar manusia dapat berkomunikasi lintas jarak
- kenapa manusia memerlukan
*sebagai media hiburan
berkomunikasi lintas jarak?
* agar bisa bertukar informasi, kabar, dengan cepat tanpa terkendala jarak dan waktu
- kenapa perlu cepat?
* agar masalah segera selesai
Mengapa perangkat digital bermanfaat?
* karena dapat menjadi media belajar
*bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan
- Bagaimana bisa menjadi media belajar?
* Karena abad ini belajar tidak terbatas ruang dan waktu
*melalui perangkat digital kita bisa mengakses berbagai informasi dan ilmu
Mengapa orang tua memberikan fasilitas perangkat digital?
*karena kebutuhan belajar daring
-Kenapa kebutuhan belajar daring
*karena aktifitas belajar dan tugas2 diberikan melalui perangkat digital
*karna sekarang masa pandemi berkumpul2 dibatasi.
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