
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset keluarga yang harus dijaga dengan baik, kelak 

anak - anak akan menjadi aset bangsa dan negara. Sebelum anak - anak tiba ke 

tangan pendidik atau guru di sekolah, keluarga merupakan tempat pertama kali 

anak belajar. Peranan dan fungsi dari komunikasi orangtua kepada anak 

berpengaruh besar terhadap kepribadian dan perkembangan tabiat anak. 1 

Pentingnya komunikasi dalam keluarga yang perlu dibangun dalam rangka pola 

pikir anak dan membangun jiwa anak agar sesuai dengan harapan orangtua.

Dalam lingkungan keluarga orangtua berperan sebagai institusi 

pendidikan, artinya tidak cukup dengan komunikasi saja, tetapi di dalamnya 

terjadi komunikasi dalam bidang keagamaan, sosial dan perlindungan yang 

dilakukan orangtua terhadap anak - anaknya. Perawatan orangtua yang penuh 

kasih sayang merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak 

menjadi pribadi dalam anggota masyarakat yang sehat.

Bergabungnya anak dengan teman sebayanya memang merupakan suatu 

aspek yang positif bagi perkembangan anak, karena dengan teman sebayanya 

sangat diperlukan untuk mempelajari pola interaksi sosial yang dibutuhkan pada 

masa dewasanya nanti. Sisi lain karena kelompok anak tersebut memiliki sifat-

1 Mila Fajarwati, “ Pola Komunikasi Orangtua Dengan Anak Remaja Dalam 
Berinternet Sehat di Surabaya”. ( UPN “Vetetan” Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik Program Studi Ilmu Komunikasi.2011)
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sifat yang berbeda serta aturan - aturan yang tidak jarang bertentangan dengan 

aturan yang berlaku di masyarakat, maka disinilah pengaruh negatif teman 

sebaya terhadap praremaja. Tidak sedikit remaja yang berperilaku menyimpang 

karena pengaruh teman sebayanya, sehingga diperlukan pengawasan dan 

tanggung jawab dari orang tua melalui komunikasi yang baik terhadap anak.

Tetapi, dewasa ini peranan keluarga (orangtua) sebagai pendidik yang 

pertama bagi anak-anaknya nampak semakin terabaikan di masyarakat kita. 

Dengan alasan berbagai kesibukan orangtua baik karena desakan kebutuhan 

ekonomi, profesi ataupun hobi yang sering menjadi penyebab kurang adanya 

kedekatan antara orangtua dan anak-anaknya. Dengan demikian ada 

kecendrungan peran  orang tua ( ayah dan ibu) mengalami perubahan fungsi. 

Perubahan fungsi yang terjadi telah mempengaruhi pada pembagian tugas 

anggota-anggota keluarga. Tidak jarang bahwa dalam proses tersebut diserahkan 

kepada pembantu atau anggota keluarga lainnya yang belum tentu menjalankan 

fungsi ayah dan ibu dengan baik.2

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa 

pada perubahan, perubahan terjadi hampir pada seluruh tatanan kehidupan 

manusia. Sesuatu yang baru menyebabkan perubahan dalam masyarakat itu 

selalu berhubungan dengan difusi inovasi, dimana perubahan dipacu oleh 

penyebaran suatu pengetahuan yang baru.3

Perubahan - perubahan yang serba cepat dari teknologi komunikasi telah 

mengakibatkan perubahan - perubahan dalam nilai - nilai kehidupan sosial dan 

2 Nuredah, “Peran Orangtua Dalam Penanggulangan Dampak Negatif handphone pada 
anak” (UIN Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Prodi Sosiologi) 2016.

3 Burhan Bungin, sosiologi komunikasi, ( Jakarta : Kencana, 2008 ),hal 152.
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budaya. Perubahan yang terjadi antara lain pada nilai moral, etika, kaidah agama, 

pendidikan anak di rumah serta pergaulan dari dunia luar.

Perkembangan teknologi komunikasi berkembang begitu pesat. Negara – 

negara Asia, seperti Korea Selatan dan Cina telah sangat maju dalam penemuan 

baru di bidang teknologi komunikasi mengungguli Jepang, Amerika, dan 

beberapa negara Eropa4.

Sebuah teknologi pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup 

manusia menjadi semakin mudah dan nyaman. Kemajuan teknologi yang 

semakin pesat saat ini membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia 

yang bebas dari penggunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Seiring arus globalisasi dengan tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang 

cepat, peranan teknologi komunikasi seperti penggunaan perangkat handphone 

menjadi sangat penting.5

Handphone merupakan sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar secara konvensional yang mudah dibawa dan 

tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel. 

Handphone telah menjadi peralatan komunikasi yang sangat penting dan mudah, 

baik piranti kerasnya (handware) berupa pesawat telepon maupun piranti lunak 

(software) berupa chip dan pulsa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, priode 2010 Februari – 2012 

Februari mencatat pengguna Handphone di Indonesia. Dari tahun 2010 hingga 

4 Ibid ; hal 127
5Ina Astai Utaminingsih,”Pengaruh Penggunaan Ponsel Pada Remaja Terhadap 

Interaksi Sosial Remaja”.( Institut Pertanian Bogor : Fakultas Pertanian Program Studi 
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat,2006).
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tahun 2012 penggunaan handphone  terus menerus mengalami peningkatan 

seperti yang terlihat pada tabel.1. berikut.

Tabel 1.

Presentase Pengguna Handphone Menurut Provinsi di Indonesia

Telepon Seluler / HandphoneProvinsi
2010 2011 2012

Aceh 72,30 77,75 81,91
Sumatera Utara 75,57 83,63 86,55
Sumatera Barat 75,20 81,69 85,13
Riau 86,43 91,43 93,09
Jambi 78,72 85,94 89,15
Sumatera Selatan 75,03 81,00 86,38
Bengkulu 72,35 81,65 87,39
Lampung 71,73 81,25 86,17
Kepulauan Bangka Belitung 83,57 90,07 90,84
Kepulauan Riau 95,06 96,13 96,88
DKI Jakarta 93,04 96,05 96,76
Jawa Barat 72,45 79,47 83,71
Jawa Tengah 67,71 76,22 82,35
DIY Yogyakarta 80,76 85,09 85,81
Jawa Timur 67,34 75,69 80,70
Banten 76,28 84,32 88,43
Bali 80,05 85,59 88,79
Nusa Tenggara Barat 53,24 62,68 69,97
Nusa Tenggara Timur 49,51 52,62 62,89
Kalimantan Barat 69,44 78,92 82,29
Kalaimantan Tengah 75,31 83,38 86,51
Kalimantan Selatan 80,01 86,39 89,69
Kalimantan Timur 91,88 94,01 94,74
Sulawesi Utara 73,19 78,65 83,64
Sulawesi Tengah 59,69 67,89 77,69
Sulawesi Selatan 76,59 80,95 86,58
Sulawesi Tenggara 68,94 75,46 84,34
Gorontalo 62,69 75,28 81,92
Sulawesi Barat 61,79 68,64 75,55
Maluku 58,42 62,55 71,11
Maluku Utara 53,03 60,45 70,91
Papua Barat 69,23 64,61 71,71
Papua 34,89 35,12 38,66
Indonesia 72,01 78,96 83,52
Sumber :Sumber Sosial Ekonomi Nasional, BPS, 2014
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Berdasarkan pada tabel 1 di atas, dengan  melihat peningkatan presentase 

6,52% antara tahun 2010 hingga 2011 dan kembali meningkat 8,88% antara 

tahun 2011 hingga tahun 2012, dapat diketahui bahwa kecanggihan teknologi 

yang ada pada handphone membuat benda tersebut menjadi benda yang harus 

dimiliki oleh setiap individu di Indonesia. 

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini seperti handphone juga 

berpengaruh terhadap komunikasi orang tua dan anak khususnya di Kelurahan 

Wundudopi  Kota Kendari, dengan terjadinya pergeseran - pergeseran pola 

komunikasi antara orang tua dan anak yang lebih cenderung memilih 

menggunakan handphone mereka ketika berada dan berkumpul dengan keluarga. 

Waktu – waktu bersama keluarga dihabiskan dengan tidak seharusnya, 

Komunikasi yang terjadi hanya sebatas pembicaraan biasa, tidak membentuk 

suasana keterbukaan. Tidak jarang anak lebih memilih berkeluh kesah melalui 

ponselnya dengan media sosial yang ada saat ini. Waktu yang seharusnya 

menjadi kesempatan bagi orang tua dan anak berkomunikasi lebih intens dengan 

membahas hal – hal yang dapat membangun atau memberikan pemahaman bagi 

anak, hanya digunakan anak untuk bermain game pada handphonenya.

Pemaanfaatan handphone saat berada di rumah harus menjadi perhatian  

lebih bagi orang tua dengan mengawasi anak dalam memanfaatkan handphone. 

Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016. Priode 2010 

hingga 2015 penggunaan internet menurut media yang digunakan masih 

didominasi oleh Handphone/telepon seluler seperti yang terlihat pada tabel 2., 

berikut.



6

Tabel 2.

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan 
Terakhir Menurut Media, 2010 – 2015

Media Mengakses Internet
Tahun

Komputer Laptop Telepon Seluler Lainnya

2010 - - 51.25 -

2011 - - 51.38 -

2012 - - 57.92 -

2013 - - 65.99 -

2014 - - 73.73 -

2015 35.63 42.56 85.46 3.54

Sumber: Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan tabel 2., di atas, dengan adanya peningkatan persentase dari 

tahun 2010 hingga tahun 2015, menjadikan handphone sebagai media yang 

sering digunakan untuk mengakses internet. Dengan ini sangat diperlukan 

perhatian lebih dari orang tua dikarenakan penggunaan handphone sebagai 

media mengakses internet lebih cenderung digunakan saat berada di rumah 

sendiri. Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016. Priode 

tahun 2012 hingga tahun 2015, penggunaan internet di rumah sendiri, mengalami 

peninggkatan pada tahun 2014 hingga tahun 2015 seperti yang terlihat pada tabel 

3., berikut.
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Tabel 3.

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas 
yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 

Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Lokasi
Rumah Sendiri

Provinsi

2012 2013 2014 2015
ACEH 13.94 11.54 8.78 21.87
SUMATERA UTARA 20.25 15.96 14.04 26.72
SUMATERA BARAT 23.34 22.37 19.92 31.51
RIAU 20.65 16.67 12.55 23.29
JAMBI 17.14 16.74 14.84 22.14
SUMATERA SELATAN 26.29 21.29 14.84 22.49
BENGKULU 21.58 19.51 17.54 28.64
LAMPUNG 21.73 19.71 16.28 20.62
KEP. BANGKA BELITUNG 19.15 20.45 19.07 19.88
KEP. RIAU 37.47 21.87 27.47 26.92
DKI JAKARTA 37.31 34.80 34.36 33.07
JAWA BARAT 26.94 22.74 20.56 29.24
JAWA TENGAH 17.36 16.24 14.05 26.80
DI YOGYAKARTA 19.02 12.96 12.19 29.78
JAWA TIMUR 25.62 21.82 19.19 26.33
BANTEN 25.90 21.42 21.98 31.33
BALI 20.99 17.55 13.61 25.59
NUSA TENGGARA BARAT 20.12 19.82 13.29 19.23
NUSA TENGGARA TIMUR 16.61 12.01 11.23 21.55
KALIMANTAN BARAT 25.74 21.92 19.70 19.91
KALIMANTAN TENGAH 21.82 13.39 15.80 20.52
KALIMANTAN SELATAN 22.38 21.63 13.06 19.06
KALIMANTAN TIMUR 31.19 19.24 23.31 20.90
KALIMANTAN UTARA - - - 20.58
SULAWESI UTARA 20.65 18.23 15.56 21.70
SULAWESI TENGAH 18.99 11.62 14.09 21.26
SULAWESI SELATAN 26.05 18.67 17.23 20.96
SULAWESI TENGGARA 16 12.36 12.31 16.11
GORONTALO 13.16 7.94 6.89 19.60
SULAWESI BARAT 8.57 10.16 7.97 17.52
MALUKU 10.25 4.93 8.21 18.31
MALUKU UTARA 7.50 4.33 5.89 18.87
PAPUA BARAT 15.68 12.80 5.65 18.45
PAPUA 24.53 22.62 19.46 26.43
INDONESIA 24.76 20.73 18.85 26.25
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Pada umumnya teknologi komunikasi dalam hal ini handphone 

digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauhdengan kata lain komunikasi 

tersebut dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung. Namun seiring 

berkembangnya teknologi, fitur yang terdapat pada handphone semakin 

berkembang dan beragam. Kini handphone selain berfungsi untuk 

mempermudah manusia melakukan komunikasi antar pribadi, handphone juga 

dapat menjadi media aktualisasi diri yaitu dengan penggunaan fitur social media 

seperti facebook, twitter, instagram, dan path. Saat ini pengguna handphone 

menghabiskan banyak waktunya untuk sekedar bermain dengan handphone 

mereka tanpa kepentingan yang penting atau mendesak.

Sangat diperlukan perhatian khusus dari orangtua sebagai tanggung 

jawabnya terhadap perkembangan anak. Dalam komunikasi keluarga, tanggung 

jawab orangtua adalah mendidik anak, maka komunikasi yang terjadi dalam 

keluarga bernilai pendidikan. Ada sejumlah norma yang diwariskan orangtua 

kepada anak misalnya norma agama, norma akhlak, norma sosial, norma etika, 

dan juga norma moral6.

Terdapat dua faktor yang dapat membentuk kepribadian anak, yaitu 

faktor internal yang berasal dari lingkungan keluarganya sendiri dan faktor 

eksternal yang berasal dari lingkungan luar rumah yaitu masyarakat. Koherensi 

diantara keduanya tidak dapat dipisahkan secara absolute karena sifat alami 

dimana tidak mungkin seorang anak dapat dipisahkan sama sekali dari 

6  Bahri, Komunikasi keluarga, ( Jakarta : Kencana, 2004 ),hal 37.
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lingkungan keluarganya dan terbebas sama sekali dari pengaruh – pengaruh 

dalam lingkungan sekitarnya.

Kedua faktor tersebut merupakan tugas orangtua untuk melakukan 

pembinaan dan menyikapi secara hati – hati masukan – masukan dari lingkungan 

masyarakat agar seorang anak yang masih memerlukan pembinaan dengan baik 

dari kedua orangtuanya tersebut secara signifikan bertingkah laku sesuai dengan 

garis – garis keluarga atau dengan kata lain faktor internal di dalam keluarga 

harus lebih dominan daripada faktor eksternal yang berasal dari lingkungan 

masyarakat.

Keluarga yang fungsional ditandai adanya beberapa karakteristik yang 

bersikap terbuka dan jujur serta adanya komunikasi antar anggota keluarga yang 

berlangsung dengan baik, apabila dalam suatu keluarga tidak mampu 

menerapkan atau melaksanakan fungsi – fungsi sebagai keluarga maka keluarga 

tersebut mengalami stagnasi ( kemandekan ) atau disfusi yang pada gilirannya 

akan merusak kekokohan kosentrasi keluarga ( khususnya terhadap pembinaan  

kepribadian anak ).

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik mengadakan 

penelitian tentang “ Komunikasi Orang Tua Kepada Anak dalam Pemanfaatan 

Handphone di Kelurahan Wundudopi Kota Kendari.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah komunikasi orang tua kepada anak dalam pemanfaatan 

Handphone di Kelurahan Wundudopi Kota Kendari?
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2. Bagaimanakah gambaran pemanfaatan Handphone bagi anak di Kelurahan 

Wundudopi Kota Kendari ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui komunikasi orang tua kepada anak dalam 

pemanfaatan handphone di Kelurahan Wundudopi Kota Kendari.

2) Untuk mengetahui gambaran pemanfaatan handphone bagi anak di 

Kelurahan Wundudopi Kota Kendari.

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1) Sebagai bahan masukan kepada orang tua dan anak, khususnya masyarakat 

Kelurahan “Wundudopi” agar para orang tua untuk mengetahui cara 

mendidik anak di tengah  kemajuan teknologi komunikasi saat ini yang 

menjadi perhatian khusus.

2) Sebagai bahan masukan bagi anak – anak, khususnya di Kelurahan  

“Wundudopi” agar anak – anak lebih ke hal – hal yang efektif dalam 

memanfaatkan handphonenya.

3) Sebagai salah satu bahan masukan untuk dijadikan acuan khususnya bagi 

mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang akan 

meneliti selanjutnya secara lebih mendalam dan relevan dari penelitian ini.

4) Bagi peneliti sendiri dapat menambah dan memperluas khazanah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat menjadi bekal 
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ketika akan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah 

masyarakat.

D. Definisi Operasional

1. Komunikasi orang tua kepada anak

Komunikasi orang tua kepada anak yang dimaksudkan adalah arahan, 

bimbingan, serta pengawasan orang tua kepada anak, sebagai tanggung 

jawab orang tua dalam membina anaknya.

Anak yang dimaksud anak kandung atau anak perwalian berusia 

antara 10 hingga 15 tahun dengan status pelajar, baik anak laki-laki maupun 

anak perempuan.

2. Pemanfaatan Handphone

Pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal 

yang berguna. Telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) atau 

handphone (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional 

saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel/mobile) dan 

tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel 

(nirkabel wireless) serta dengan fitur 3G dan 4G.

Berdasarkan pengertian di atas maka secara operasional skripsi ini 

adalah bentuk tanggung  jawab dengan pengawasan, arahan serta bimbingan  

https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
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orang tua kepada anak atau anak perwalian dalam memanfaatkan handphone 

di Kelurahan Wundudopi Kota Kendari. 


