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Mengenali games abad 21
Mark Griffiths dari Nottingham Trent University :
• Gambar lebih realistis
• Pemain bisa memilih karakter apa saja yang
diinginkannya yang tidak ada di dunia nyata
• Ketrampilan lebih kompleks & kecekatan yang
tinggi

 kepuasan psikologis (dibandingkan tahun
80- an)

 kecanduan lebih besar
(Harris Interactive, research on line)

DAMPAK POSITIF GAMES
Meningkatakan koordinasi senso-motorik
Kecepatan berfikir
Mengasah keterampilan bahasa Inggris
Ketrampilan menggunakan komponen
peralatan elektronik
• Mengisi waktu luang untuk bersenangsenang
• Dapat menghasilkan uang
•
•
•
•

DAMPAK NEGATIF GAMES
Secara Fisik :
•
•
•
•
•

Wasir
Merusak saraf mata
Mudah Lelah
Menyebabkan kejang lengan
Kesehatan tubuh menurun (fungsi
jantung,ginjal, dan lambung
menurun)
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DAMPAK NEGATIF GAMES
Secara psikis:
•
•
•
•
•
•

Sulit konsentrasi
Pribadi kurang peduli
Rela berkorban demi game
Sulit mengekspresikan diri
Pribadi diri tertutup
Pikiran hanya pada game

DAMPAK NEGATIF GAMES
Secara sosial:
• Keterampilan komunikasi dan sosialisasi
tidak terasah
• Waktu bersama keluarga dan orang lain
berkurang
• Hubungan renggang dan terisolir
• Perilaku kasar dan agresif

DAMPAK NEGATIF GAMES
Secara ekonomi:
• Pengeluaran membengkak
• Jadi tidak tahu antara yang kebutuhan
dan senang – senang ( game )
• Jadi pelit untuk mengeluarkan uang
untuk membeli kebutuhan pokok
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DAMPAK NEGATIF GAMES
Secara agama:
• Lupa segalanya
• Malas beribadah
• Tidak beramal shaleh

DAMPAK NEGATIF GAMES
Secara prestasi belajar:
•
•
•
•

Malas belajar
Tidak tertarik untuk sekolah
Motivasi belajar menurun
Pikiran sulit berkonsentrasi

GAMES
• Perhatikan letak letak komputer atau
media video games dirumah
• Perhatikan jarak antara mata anak, ruang
cukup pencahayaan, dan layar tidak
terlalu terang
• Pilihkan meja dan kursi yang ergonomis
(sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh
anak)
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• Buat kesepakatan dengan anak tentang :
– berapa lama dalam seminggu anak-anak boleh bermain
games
– kapan waktu yang tepat mereka bermain games
– games apa saja yang boleh dimainkan
– sanksi apa yang diberlakukan, bila anak melanggar
• Dampingi anak dalam membeli games, sehingga kita bisa
memilihkan games yang layak & aman untuk mereka
sesuai usianya.
• Bila anak membeli games sendiri, cek rating games dalam
kemasan games.

Rating Video Games, yang dikeluarkan oleh
The Entertainment Software Rating Board (ESRB) :

• EC
tahun)
• E
• E10+
• T
• M
• AO
• RP

(Early Childhood = 3-10
(Everyone = Semua Umur)
(10 tahun ke atas)
(Teen = 13 tahun ke atas)
(Mature = 17 Tahun ke atas)
(Adults Only = Dewasa)
(Rating Pending)

Tanda rating terdapat di sampul depan
dan sampul belakang video game.

Kenapa penting mengetahui
rating games??
• Banyak video game bajakan harga terjangkau
dan mudah ditemukan memiliki rating ESRB
yang tidak sesuai dengan rating ESRB
sebenarnya.
• Banyak video game ber-rating AO (Adult Only)
atau M (Mature) yang dibajak dengan rating
ESRB diubah menjadi T (Teen). Seperti : GTA:
San Andreas, Mass Effect, Gta IV, BMXXX, dll.
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KOMIK
•
•
•

Cek bacaan anak
Baca dulu sebelum membeli
Secara berkala,periksa meja belajar
(jangan sampai ketahuan)

•
•

Kenalkan anak pada berbagai jenis bacaan
Diskusikan bacaan dengan anak

TV
* Atur jam menonton TV
 No TV dibawah 2 tahun !
 5 - 7 tahun paling lama menonton TV :
2 jam/hari
* Kenalkan 7 diskusikan ttg program TV yang
baik & yang buruk
* Perhatikan jarak menonton :
5 x diagonal layar

INTERNET
•
•
•
•

Perhatikan letak komputer: tidak
menghadap dinding
Lakukan filterisasi terhadap situs
porno (pasang alat pemblokir situs
porno)
Buat kesepakatan tentang waktu
bermain internet
Secara berkala, cek situs apa saja
yang telah dibuka anak di komputer

5

8/11/2011

YANG MEREKA INGINKAN TERHADAP ANAK-ANAK
KITA ….

1.

Anak & remaja kita memiliki :
Mental Model Porno = Perpustakaan porno, yang bisa
diakses kapan saja dan dimana saja

2. Kerusakan otak permanen
Visual Crack Cocain / Erototoksin

INCEST
3. Sasaran tembak utama : Anak kita yang belum baligh
33 – 36 kali ejakulasi  pecandu pornografi seumur hidup

Pasar Masa Depan = FUTURE MARKET
(Mark B. Kastleman, lifebal@net.id)

CIRI-CIRI anak yang telah

KECANDUAN PORNOGRAFI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mudah haus & tenggorokan kering
Sering minum
Sering buang air kecil
Sering berkhayal
Sulit konsentrasi
Jika bicara, menghindari kontak mata
Sering bermain PS & internet dalam waktu yang lama
Prestasi akademis menurun
Main dengan teman/kelompok yang „itu-itu‟ saja
Berprilaku yang aneh, seperti : kancing baju sampai ke
atas, rambut gondrong, dll

Pornografi
• Responder selalu minta dipuaskan
• Anak anak mula2 “shock” –> dopamin
keluar-> Senang ->BLASTed-> lihat lagi->
merasa lbh baik
• Pornografi melakukan pelatihan nonstop
terhadap Responder
• Direktur Tdk digunakan secara optimal
• Direktur Mengecil
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Pre Frontal Cortex (PFC)
Direktur
Tempat dibuatnya moral dan
nilai-nilai, bertanggung jawab
untuk :
• perencanaan masa dpn
• organisasi
• pengaturan emosi tnda kepuasan
• pengontrolan diri – Konsekuensi
• pengambilan keputusan

Membedakan antara manusia &
hewan

• Matang di usia 25 th

Ekspresi Kepribadian

Proses Kecanduan & Akibatnya
Senang

DOPAMIN

Rasa Bersalah

Euphoria

Terganggu :
1. Analisa
2. Penilaian
3. Pemahaman
4. Pengambilan Keputusan
5. Makna Hubungan
6. Hati Nurani

SPIRITUALITAS
Iman akan terkikis  tumbang

Kecanduan Pornografi
•
•
•
•
•

Hypo Pre Frotal Cortex
Over produksi Dopamin
Over produksi Norepinerpine
Over produksi Oxytoxin
Over produksi seretonin
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Bagian otak yang dirusak
Orbitofrontal
Midfrontal

Insula
Hippocampus
Temporal

x

x

x

x

x

x

COCAIN
(BioPsy 2002)

METHAMPHETAMINE

Nucleus
Accumbens
Patumen

Cingalute

Cerebellum

(NeuPsyPhar
2005,
JNeurosc 2004)

OBESITY
(Neuroimage
2006)

SEX
(Pornografi)

x
x

x
x

x

x

x

(JPsycRes
2007)

Menangani anak yang kecanduan
pornografi
• Harus ada kesadaran dari diri si anak
dan orang tua -> anak mau sembuh
• Orang tua & lingkungan harus
mendukung
• Adanya terapist
• Hadirkan Allah pada diri anak

Kelalaian kita sebagai ortu ……
Orang tua

kurang :

• Mempunyai waktu yang cukup dengan anak,
 week end parent / 20‟ parent
• Mengajarkan agama & penerapannya  Eksport!
• Target pengasuhan: UMUM, kurang teguh pada prinsip
-> hanyut dalam TREND!
• Tanggap & gagap teknologi (gaptek)
• Memberikan anak perangkat teknologi, tidak tahu
akibat negatifnya, tanpa penjelasan & persyaratan!
• Berkomunikasi yang baik & benar : tidak memahami
perasaan anak & remaja.
ANAK HIDUP DIERA DIGITAL
TV, KOMPUTER-INTERNET, GAMES &…. HP!
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Membuat anak tangguh terhadap
Dampak Negatif Teknologi …
1.
2.
3.
4.

Hadirkan Allah dalam diri anak
Perbaiki pola pengasuhan/ parentingnya
Mampu berfikir kritis & konsep diri yang kuat
Mandiri dan bertanggung jawab terhadap
Allah, diri sendiri, keluarga dan masyarakat
5. Memberikan fasilitas pada anak harus dengan
landasan dan persyaratan agama yang jelas
6. Jelaskan target Penyedia Pornografi terhadap
mereka  Apa yang harus mereka lakukan?
7. Mempunyai model yang baik dan benar

Hadirkan Allah dalam diri anak
Anak AMANAH
Harus dilakukan oleh ke dua ortu # diekspor!
Agama diajarkan bukan BISA tapi SUKA
Siapkan anak sebelum Baligh – Iman Ibadah –
Akhlak # hanya Pe Er
• Pengetahuan Pubertas – Fiqh Taharah
• Pacaran – Menikah : Mengapa perlu menjaga diri:
laki perempuan beda!
• Agama – Budaya -> Tameng Pornografi
•
•
•
•

Perbaiki Pola Pengasuhan
• Anak hidup di Revolusi Teknologi -> REVOLUSI
PENGASUHAN
• Sungguh : DUAL PARENTING
• Komunikasi yg baik, hangat & Benar

Utamakan PERASAAN
• Anak perlu VALIDASI :
Penerimaan, Penghargaan & Pujian
• Ayah – Ayah – Ayah!, hadir secara Emosional & Spiritual
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Berfikir Kritis, Konsep Diri & Tg Jawab
• Bermula dr Komunikasi 
Bagaimana menurutmu
• Landasan: penerimaan, cinta, kasih sayang,
penghargaan & Kemuliaan
• Tdk diasuh dengan gaya Helikopter atau
Sersan Pelatih
• Tauladan

Pemberian Fasilitas
• Harus jelas Tujuannya
• Kesepakatan penggunaannya
• Jelaskan dampak Positif dan Negatifnya
Anak membuat Pilihan
Jelaskan landasan Syar‟i / agamanya
Jelaskan Target Penyedia Pornografi
Anak Berfikir, Memilih dan Mengambil Keputusan
bgmn sebaiknya – PANTAU 3 hr dulu dstnya

Ikhtiar terakhir
 Perbanyak mendengarkan perasaan
 gunakan dua telinga lebih sering dari satu mulut

 Orang tua harus
- Tegas
- Tegar
- Sabar

TTS:

 Meningkatkan diri dengan berbagai pengetahuan
(seminar, pelatihan & buku parenting & agama)

D O ‘A
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Situs Pemblokir yang MUDAH &
GRATIS
• Windows xp:
1. Pilih kontrol panel dari start menu.
2. Klik network connections yg ada di control panel
3. Pilih koneksi yg ada dari jendela Network
conneection.
4. Klik tombol properties
5. Pilih internet Protokol(TCP/IP) dan klik properties.
6. Klik radio button pd Use the following DNS server
addresses dan ketiklah alamat DNS Nawala pd kolom
Preferred DNS server dan Alternate DNS server.
- alamat DNS nawala : 180.131.144.144 dan
180.131.145.145
Klik OK

Berminat Mengikuti Workshop,
Pelatihan dan Konsultasi?
Jl. Gudang Peluru Barat
Blok V No.526
Kebon Baru – Jakarta Selatan
Tlp:021. 837 90 765/021. 837 05 335
08567 010 222
email:kitadanbuahhati@yahoo.com
facebook:fbykbh@gmail.com
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