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BAB II

TINJAUAN  PUSTAKA

 

A. Komunikasi Orang tua pada Anak

1. Tanggung Jawab Orang tua dalam Pembinaan Anak Menurut Ajaran Islam

Dalam konteks Islam, tanggung jawab orang tua (ayah dan ibu) 

terhadap pembinaan anak merupakan suatu keharusan. Tanggung jawab 

pendidikan anak ini harus ditangani langsung oleh kedua orang tua. Para 

pendidik yang mendidik anak di sekolah–sekolah, hanyalah partner bagi orang 

tua dalam proses pendidikan anak.

Orang tua yang berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan 

ketaatan kepada Allah, maka pendidikan yang diberikannya tersebut 

merupakan pemberian yang berharga bagi sang anak, meski terkadang hal itu 

jarang disadari. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Hakim, 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ 

حَسَنٍ.
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 “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya 

selain pendidikan yang baik.” (HR. Al Hakim: 7679).1

Mengenai tanggung jawab pendidikan anak terdapat perkataan yang 

berharga dari imam Abu al-Hamid al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata, 

“perlu diketahui bahwa metode untuk melatih/mendidik anak-anak termasuk 

urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari 

urusan yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya 

dan qalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan 

murni yang belum dibentuk dan diukir. Dia menerima apa pun yang diukirkan 

padanya dan menyerap apa pun yang ditanamkan padanya. Jika dia dibiasakan 

dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik 

dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan setiap orang yang 

mendidiknya, baik itu orang tua maupun para pendidiknya yang lain akan 

turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas 

amalan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan 

keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi 

orang yang celaka dan binasa serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung 

oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya.”2

1 Muslim.Or.Id, “Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa? ” https://muslim.or.id/2
0835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html diakses 5 April 2017 10:31:27 PM.

2 Ibid



15

Senada dengan ucapan al-Ghazali di atas adalah perkataan al-Imam 

Ibnu al-Qayyim rahimahullah, “Siapa saja yang mengabaikan pendidikan 

anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu 

saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal.” Mayoritas penyebab 

kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, serta tidak 

mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang 

menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak 

berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. 

Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, 

“Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana 

kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil, maka aku 

pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta.”3

Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam 

pendidikan islam. Karena dengan budi pekerti itulah tercermin pribadi yang 

mulia. Sedangkan pribadi yang mulia itu adalah pribadi yang utama yang 

ingin dicapai dalam mendidik anak dalam keluarga. Namun tidak semua orang 

dapat melakukannya, banyak faktor yang menjadi penyebabnya misalnya 

orang tua yang sibuk dan bekerja keras siang dan malam dalam hidupnya 

untuk memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya, waktunya dihabiskan di 

3Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “ Kewajiban Mendidik Anak”. https://almanhaj.or.id/

1048-kewajiban-mendidik-anak.html diakses 2 Mei 2017 11:51:48
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luar rumah,jauh dari keluarga, tidak sempat mengawasi perkembangan 

anaknya, dan bahkan tidak punya waktu untuk memberikan bimbingan, 

sehingga pendidikan akhlak bagi anak-ananknya terabaikan.

Menurut John Locke dalam bukunya “Pendidikan agama islam dalam 

keluarga” mengemukakan bahwa posisi pertama di dalam mendidik seorang 

individu terletak pada keluarga. Melalui konsep “Tabula rasa”, John Locke 

menjelaskan, bahwa individu adalah ibarat sebuah kertas yang bentuk dan 

coraknya tergantung kepada orang tua (keluarga) bagaimana mengisi kertas 

kosong tersebut sejak bayi. Melalui pengasuhan, dan pengawasan yang terus 

menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk. Dengan nalurinya, bukan 

dengan teori, orang tua mendidik dan membina keluarga.4

Orang tua memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas 

pendidikan anak-anak sejak ia dilahirkan sampai dengan anak itu dewasa dan 

karena anak-anak adalah amanah yang diletakkan oleh Allah di tangan orang 

tuanya, mereka bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang di hadapan 

Allah jika amanah itu dipelihara dengan baik dengan memberi pendidikan 

yang baik maka pahala akan diperolehnya.5 Pentingnya pendidikan dalam 

4 Mahmud dkk. “Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga”. 
http://ariefenggip.wordpress.com/2015 diakses 2 Mei 2017 13:25:09

5 Lismijar,” Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam 
Perspektif Surat At Tahrim Ayat 6,”( Islamic Studies Journal | Vol. 3 No. 2 Juli – Desember ) 
2015. 
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keluarga karena Allah Swt memerintahkan agar orang tua memelihara dirinya 

dan keluarganya agar selamat dari api neraka. Firman Allah yang berbunyi:

  
  
  
   
  
    
    
   

   

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.6

Ayat di atas menegaskan tentang pemeliharaan diri dan keluarga 

dengan jalan memberi pelajaran dan pendidikan yang baik dan menunjukkan 

mereka jalan yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Dengan mendidik 

anak-anak sejak usia muda dan membiasakan diri dengan kelakuan dan adat 

istiadat yang baik maka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia-

manusia yang berguna bagi keluarga dan bagi pergaulan hidup sekelilingnya, 

6 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur : CV. Darus 
Sunnah, 2010).
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dan hendaklah orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan sikap lemah 

lembut dengan cara kasih sayang.

Dalam tafsir Ibnu Kasir, bahwa yang dimaksud dengan peliharalah 

adalah didiklah anggota keluarga dan ajarilah mereka semua untuk taat kepada 

Allah Swt., dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt dan perintahkanlah 

kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah serta hindarilah perbuatan-

perbuatan durhaka kepada Allah Swt., serta perintahkanlah kepada 

keluargamu untuk berzikir, nicaya Allah Swt akan menyelamatkan kamu dan 

keluargamu dari api neraka. Apabila orang tua melihat anak-anaknya 

melakukan suatu perbuatan maksiat terhadap Allah.Swt, maka orang tua harus 

mencegah anak-anaknya serta melarang mereka melakukan hal tersebut.7

Orang tua selaku pendidik yang utama dan pertama bagi anak-

anaknya, maka pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan tuntutan ajaran 

agama Islam. Oleh karena itulah, orang tua harus bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak-anaknya. Sementara ulama menyatakan bahwa ayat tersebut 

di atas menuntun orang-orang yang beriman yang percaya kepada Allah dan 

Rasul-Nya, maka hendaklah sebagian dari mereka memberitahukan kepada 

sebagian yang lain, apa yang dapat dan bisa menjaga diri serta menjauhkan 

mereka dari api neraka, yaitu dengan cara ketaatan kepada Allah Swt dan 

menuruti segala perintah-Nya.

7 Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir, Juz. 28, Terj, Bahrun Abu Bakar, Cet. I, (Bandung:
Sinar Baru Algensindo, 2004), hal. 415-416.
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Ayat di atas juga memberikan suatu penafsiran bahwa Allah 

memerintahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-

Nya, supaya mereka menjaga dirinya dan keluarganya dan api neraka yang 

bahan bakarya manusia dan batu. Menjaga dalam arti, taat dan patuh kepada 

Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-

Nya, memelihara mengandung makna pembinaan dan pendidikan sehingga 

anak tidak celaka baik di dunia maupun di akhirat.

Melihat realitas tersebut di atas, maka dapat diuraikan peran dan fungsi 

orang tua dalam mendidik anak adalah berikut:

1) Memelihara dan membesarkan anak. Inilah prinsip paling sederhana 

dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup manusia.

2) Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmani maupun rohani, 

dari berbagai penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dan dari 

tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang 

dianutnya.

3) Memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak 

memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan 

seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.

4) Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan 

pandangan dan tujuan hidup muslim.
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Tangung jawab orang tua kepada anak bukan hanya memberi makan, 

pakaian saja, akan tetapi berkewajiban juga memberikan pendidikan terutama 

pendidikan Islam. Sesungguhnya anak itu adalah amanah Allah yang harus 

dibina, dipelihara dan diurus secara seksama serta sempurna agar kelak 

menjadi insan kamil, berguna bagi agama, bangsa dan Negara dan secara 

khusus dapat menjadi pelipur lara orang tu, penenang hati ayah dan bunda 

serta sebagai kebanggaan keluarga. Semua pengharapan yang positif dari anak 

tersebut tidaklah mudah dapat terpenuhi tanpa adanya bimbingan yang 

memadai, selaras dan seimbang dengan tuntutan dan kebutuhan fitrah manusia 

secara kodrati, dan semua itu tidak akan mudah didapatkan secara sempurna 

kecuali pada ajaran Islam, karena bersumber pada wahyu Ilahi yang paling 

mengerti tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa tanggung 

jawab orang tua terhadap anak dalam Islam merupakan sesuatu yang berat 

untuk dilakukan dan dipenuhi oleh orang tua. Kewajiban tersebut di antaranya 

memberikan pendidikan kepada anak, memelihara dan membesarkan anak, 

serta memenuhi segala kebutuhan hidup anak. Sedangkan tanggung jawab 

orang tua terhadap anak adalah membimbing anak ke arah yang baik dan 

benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, orang tua juga harus mampu 

membahagiakan anak, baik di dunia dan akhirat kelak.

Dengan berdasarkan ayat tersebut, berarti Allah memberikan amanat 

secara langsung kepada orang tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya 
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termasuk anak-anaknya dari siksa api neraka. Dalam upayanya mengemban 

amanat ini, orang tua tidak cukup dengan memberikan hak-hak yang bersifat 

lahiriyah saja dalam arti pendidikannya, oleh karena itu kepada semua orang 

tua atau pendidik dalam mendidik atau mengajar tidak boleh membedakan 

bahkan terhadap seorang yang cacatpun harus diperlakukan sama dengan 

orang yang normal. Dengan demikian, seorang ibu memegang peranan yang 

sangat penting dalam mendidik anak di lingkungan keluarga. Ibu merupakan 

guru pertama dan utama dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. 

Selain ibu, ayahpun mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam 

pembinaan pada anak. Oleh karena itu, pendidikan pertama yang didapatkan 

oleh anak melalui lingkungan keluarga. Hal ini sesuai sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW., yaitu sebagai berikut:

 يُهَوِّدَانَهُ فَأَبَوَاهُ الْفِطْرَةِ عَلَى يُـوْلَدُ مَوْلُوْدٍ مَامِنْ
أَوْيُنَصِّرَانَهُ أَوْيُمَجِّسَانَهُ

Artinya: “Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda, setiap anak  

yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, kedua ibu 

bapaknyalah yang menjadikan anak Yahudi, atau Nasrani, atau 

Majusi.” (HR. Bukhari).8

8 Muslim.Or.Id, log cit.
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Sabda Rasul ini memberikan tekanan bahwa pendidikan itu pertama 

tama dilaksanakan di lingkungan rumah tangga. Ibu dan bapaknyalah yang 

menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Kedua orang tuanya itulah yang 

akan menentukan hasil dari pendidikan anak-anaknya.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa betapa besar tanggung jawab 

orang tua dalam mendidik anaknya. Untuk itu, orang tua terlebih dahulu harus 

menjalankan perintah agama serta memiliki akhlak yang baik, karena anak 

akan mencontoh apa yang dilihat dari orang tuanya. Zakiah Daradjat 

menukilkan “pendidikan yang diterima anak dari orang tuanya, baik dalam 

pergaulan hidup, maupun dalam cara berbicara, bertindak, bersikap dan 

sebagainya menjadi teladan atau pedoman yang akan ditiru oleh anak-

anaknya”. Dengan demikian, maka dapatlah diketahui dengan jelas bahwa 

lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama terhadap 

pembinaan pendidikan pada anak-anak. Karena anak itu hanya akan dapat 

berkembang dengan baik melalui pendidikan yang diberikan oleh orang tua 

sejak usia dini (sejak lahir), yaitu dalam bentuk pendidikan agama.9

2. Pola Komunikasi Orang Tua Dalam Pembinaan Anak. 

Menurut Syaiful Bahri Pola diartikan sebagai bentuk atau struktur 

yang tetap, sedangkan komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan 

9 Lismijar,” Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam 
Perspektif Surat At Tahrim Ayat 6,”( Islamic Studies Journal | Vol. 3 No. 2 Juli – 
Desember ) 2015.
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pesan antara dua orang atau lebih dengan cara tepat sehingga pesan yang 

dipahami.10

Menurut Syaiful Bahri Djamarah macam-macam pola komunikasi 

dalam keluarga ada 3 yaitu :

1) Model Stimulus-Respons

Pola ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “ aksi-

reaksi” yang sangat sederhana. Pola S-R mengasumsikan bahwa kata-kata 

verbal (lisan-tulisan), isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan 

tindakkan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk 

memberikan respon dengan cara tertentu. Proses ini dapat bersifat timbal-

balik dan mempunyai banyak efek. Disini, orang tua tampaknya harus 

proaktif dan kreatif untuk memberikan rangsangan kepada anak, sehingga 

kepekaan anak atas rangsangan yang diberikan semakin membaik. 

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin 

diterima atau ditolak. Komunikasi berlangsung jika ada perhatian dari 

komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan 

komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan 

10 Rosma, “Pola Komunikasi Ibu Terhadap Anak Untuk Mencegah Kenakalan 
Remaja di desa Wonua kecamatan Konda kabupaten Konawe Selatan”.(Iain Kendari : 
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Prodi KPI) 2016
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mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk 

mengubah sikap.11

2) Model ABX

Model ABX yang dikemukakan oleh Newcomb dari perspektif 

psikologisosial. Pendekatan Theodoro Newcomb terhadap komunikasi 

adalah pendekatan pakar seorang psikologi sosial berkaitan dengan 

interaksi manusia. Model ini mengingatkan kepada diagram jaringan 

kelompok kerja yang dibuat para psikologi sosial dan merupakan awal 

formulasi konsistensi kognitif. Dalam bentuk paling sederhana dari 

kegiatan komunikasi, Seorang A menyampaikan informasi kepada orang 

lain B mengenai sesuatu X. Model tersebut menyatakan bahwa orientasi A 

(sikap) terhadap B dan terhadap X adalah saling bergantung dan ketiganya 

membentuk suatu sistem yang meliputi 4 orientasi.

Pada Model Newcomb ini komunikasi merupakan cara yang biasa 

dan efektif dimana orang-orang mengorientasikan dirinya terhadap 

lingkungannya. Model Newcomb ini merupakan perluasan dari karya 

psikologi berkenaan dengan kecocokan dan ketidakcocokan yang timbul 

antara dua orang dalam hubungan dengan orang ke tiga atau suatu objek. 

Teori ini menyangkut kasus dua orang yang mempunyai sikap senang atau 

tidak senang terhadap masing-masing dan objek eksternal. Maka, akan 

11(Online) (http://myworld-mala.blogspot.co.id/2011/12/model-
komunikasi-stimulus-respons-
r.html, diakses 30 Maret 2017), 2017. 
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timbul hubungan seimbang (jika dia saling menyenangi dan juga 

menyenangi suatu objek) dan juga tidak seimbang (kalau dua orang saling 

menyenangi, tetapi yang satu menyenangi objek dan yang lainnya tidak). 

Selanjutnya apabila terjadi keseimbangan setiap peserta akan menghadang 

perubahan. Dalam konteks ini, menurut Mulyana, ketegangan mungkin 

akan muncul yang menuntut mereka untuk mencari keseimbangan dengan 

cara mengubah sikap terhadap pihak lainnya, atau sikap mereka terhadap 

X.

3) Model Interaksional

Model interaksional menganggap manusia jauh lebih aktif. 

Komunikasi disini digambarkan sebagai pembentukan makna, yaitu 

penafsiran atas pesan atau perilaku orang lain oleh peserta komunikasi. 

Beberapa konsep penting yang digunakan adalah diri sendiri, diri orang 

lain, symbol, makna, penafsiran, dan tindakan. Semakin cepat 

memberikan pemaknaan dan penafsiran terhadap pesan yang disampaikan 

semakin lancar kegiatan komunikasi. Model komunikasi interaksional 

yang menekankan proses komunikasi dua arah dari pengirim kepada 

penerima dan sebaliknya dari penerima kepada pengirim. Interaksional 

mengilustrasikan bahwa seseorang dapat menjadi baik pengirim maupun 

penerima dalam sebuah interaksi, tetapi tidak dapat menjadi keduanya 

sekaligus. Satu elemen penting bagi model komunikasi interaksional 
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adalah umpan balik atau tanggapan terhadap suatu pesan. Umpan balik 

dapat berupa verbal maupun non-verbal, sengaja maupun tidak sengaja. 

Umpan balik juga membantu para komunikator untuk mengetahui apakah 

pesan mereka tersampaikan atau tidak dan sejauh mana pencapaian makna 

terjadi. Dalam model interaksional, umpan balik terjadi setelah pesan 

diterima, bukan pada saat pesan sedang dikirim.12

Secara umum dapat dikatakan orang tua cenderung mengharapkan apa 

yang ada dalam alam pikirannya, misalnya keinginan, perasaan, ide, informasi 

dimengerti dengan baik oleh anggota keluarganya. Alam pikiran orang tua 

selain beragam juga cenderung masih dalam bentuk abstrak, sehingga sukar 

dipahami keluarga khususnya anak-anak usia Sekolah Dasar. Pola komunikasi 

keluarga menurut Wood (dikutip Reardon, 1987) dapat dibagi dalam pola 

komunikasi terbuka dan komunikasi tertutup. Pola komunikasi terbuka lebih 

memberikan keluwesan pada aturan yang berlaku. Misalnya apa yang 

dikatakan orang tua tetap penting tetapi masih memungkinkan bagi anak 

untuk mengemukakan pikirannya, berupa ide, pendapat, saran, saling 

mendengar (Balswick dan Balswick, 1990). Bentuk komunikasi ini 

memberikan lebih banyak kesempatan untuk menjelaskan permasalahan yang 

muncul dan ada banyak kemungkinan bagi anak untuk mengekspresikan 

12 (Online) (https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_interaksi diakses 
30 Maret 2017), 2017.
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eksistensinya sebagai bagian dari komunikasi yang berlangsung. Bentuk 

komunikasi ini memiliki persamaan dengan gaya orang tua yang berwibawa 

dalam mengasuh anak, yaitu orang tua yang bersikap tegas, rasional, 

menghormati kepentingan anak, dan anak dituntut untuk bertindak menerima 

norma-norma secara umum (McDavid dan Garwood, 1978). Bentuk 

komunikasi terbuka lebih memungkinkan bagi anak untuk dapat melihat 

masalah, memecahkan atau mengatasinya, karena ada interaksi dalam 

komunikasi, tentunya dengan tetap memperhatikan norma-norma dan tanpa 

menghilangkan eksistensi sebagai orang tua maupun anak.

Pola komunikasi tertutup membatasi ruang untuk memperbincangkan 

atau untuk mendiskusikan sesuatu. Misalnya keharusan melakukan apa yang 

dikatakan ibu, tidak boleh berdebat dengan ayah, atau harus melakukan apa 

yang telah ditentukan. Ada persamaan komunikasi tertutup dengan 

komunikasi orang tua yang otoriter yaitu berbicara sedikit dengan anak, 

tindakan keras, otoritas kewenangan orang tua begitu dominan (McDavid dan 

Garwood, 1978), sering pula komunikasi seperti ini disebut komunikasi satu 

arah. Keadaan tidak memungkinkan anak dapat menyampaikan opini 

dikarenakan aturan yang kaku, dapat menyebabkan anak hanya mengetahui 



28

tentang hal yang tidak boleh, dan belum tentu mampu untuk mengemukakan 

hal yang sebenarnya atau hal yang harus dilakukan.13

Dalam hal ini orang tua juga menerapkan yang namanya pola asuh. 

Dengan pola asuh dapat dibedakan tipe-tipe orang tua melalui cara mereka 

dalam mendidik anaknya. Terdapat perbedaan yang berbeda-beda dalam 

mengelompokkan pola asuh orang tua dalam mendidik anak, yang antara satu 

dengan yang lainnya hampir mempunyai persamaan. Diantaranya sebagai 

berikut:

Menurut Hourlock (dalam Thoha, 1996 : 111-112) mengemukakan 

ada tiga jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya, yakni :

1) Pola Asuh Otoriter.

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan 

aturan – aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk 

berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak 

atas nama diri sendiri dibatasi.

2) Pola Asuh Demokratis.

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang 

tua terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak 

selalu tergantung pada orang tua.

3) Pola Asuh Permisif.

13Farida Carolia, “Peran Komunikasi Orang tua dan Anak Dalam 
Penanganan Kegemaran Bermain Game Online “.(Universitas Islam Bandung : 
Fakultas Psikologi.) 2013 
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Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak 

yang cenderung bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa atau 

muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa 

saja yang dikehendaki.14

Dari berbagai macam bentuk pola asuh di atas pada intinya hampir 

sama. Misalnya saja antara pola asuh parent oriented, authoritarian, otoriter, 

semuanya menekankan pada sikap kekuasaan, kedisiplinan dan kepatuhan 

yang berlebihan. Demikian pula halnya dengan pola asuh authoritative atau 

demokratis menekankan sikap terbuka dari orang tua terhadap anak. 

Sedangkan pola asuh neglectful,indulgent, children centered, permisif dan 

laissez faire orang tua cenderung membiarkan atau tanpa ikut campur, bebas, 

acuh tak acuh, apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua, orang 

tua menuruti segala kemauan anak.

Dari berbagai macam pola asuh yang dikemukakan di atas, pada 

dasarnya terdapat tiga pola asuh orang tua yang sering diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan beberapa penjelasan yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Hurlock. Pola asuh 

tersebut antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh 

permisif.

B. Media Teknologi Komunikasi Handphone

14 Isni Agustiawati, “Pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran Akuntansi kelas XI IPS di SMA Negeri 26 Bandung.”(Universitas 
Pendidikan Idonesia) 2014.
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1. Teknologi Komunikasi.

Manusia adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai mahluk sosial, 

manusia membutuhkan komunikasi antar sesama agar dapat berinteraksi 

dengan baik. Dengan demikian, manusia berupaya mencari dan menciptakan 

sistem dan alat untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi, mulai dari 

melalui gambar (bentuk lukisan), isyarat (tangan, asap, dan bunyi), huruf, 

kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan penggunaan telepon dan internet.15 

Perangkat teknologi komunikasi telah banyak digunakan masyarakat 

terutama di kota-kota besar seperti: telepon, radio, televisi, internet. Kalian 

harus mampu mengadaptasi perkembangan teknologi tersebut.16 Menurut 

Gouzali Saydam (2005), teknologi komunikasi pada hakikatnya adalah 

penyaluran informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui perangkat 

telekomunikasi (kawat, radio atau perangkat elektromagnetik lainnya).17 

Informasi tersebut dapat berbentuk suara (telepon), tulisan dan gambar 

(telegraf), data (komputer), dan sebagainya. Sedangkan Shiroth dan Amin 

(1998) mengemukakan teknologi komunikasi merupakan teknologi yang 

cepat berkembang, seiring dengan berkembangnya industri elektronika dan 

15 https://tardiaja.files.wordpress.com/2011/09/buku-ajar-teknologi-komunikasi.pdf 
diakses 5 April 2017.

16 ibid 
17 Ina Astari Utaminingsih,”Pengaruh Penggunaan Ponsel Pada Remaja Terhadap 

Interaksi Sosial Remaja”.( Institut Pertanian Bogor : Fakultas Pertanian Program Studi 
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat,2006). Hal 7

https://tardiaja.files.wordpress.com/2011/09/buku-ajar-teknologi-komunikasi.pdf
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komputer. Trend teknologi ini semakin kearah teknologi wireless (tanpa 

kabel). 18

Bentuk-bentuk teknologi komunikasi menurut Kadir dan Triwahyuni

(2003) mencangkup telepon, radio, dan televisi.19 Sedangkan dalam buku 

Human Communication (Tubbs dan Moss, 2001), bentuk-bentuk teknologi 

komunikasi ditampilkan dalam tingkat antarpesona, kelompok, 

organisasional, dan publik20. Pada tingkat antarpersona yaitu telepon, telepon 

genggam (handphone), surat elektronik, dan voicegram. Pada tingkat 

kelompok yaitu konferensi telepon, telekomunikasi komputer, dan surat 

elektronik. Pada tingkat organisasional yaitu interkom, konferensi telepon, 

surat elektronik, manajemen dengan bantuan komputer, sistem informasi, dan 

faksimili. Sedangkan pada tingkat publik yaitu televisi, radio, film, videotape, 

vidoedisc, TV kabel, TV satelit langsung, video dengan teks, teleteks, dan 

sistem informasi digital.

Pada saat ini telepon merupakan alat komunikasi yang banyak 

ditemukan dalam dunia bisnis. Bahkan setiap hari sekitar lebih dari 500 juta 

panggilan telepon dilakukan diseluruh dunia (Morey, 2004).21 Menurut 

Gouzali Saydam (2005), istilah telepon pada awalnya merupakan suara dari 

18  Ibid hal. 7
16 Kadir dan Triwahyuni, “ Pengenalan Teknologi Informasi “ http://library.um.ac.id/

html diakses 2 Mei 2017, 9:49:54.
17 Tubss dan Moss, “Human Communication”.  http://library.um.ac.id/.html diakses 

2 Mei 2017, 9:57:17.
21 Morey, Doc. Phone Power : Meningkatkan Keefektifan Berkomunikasi di 

Telepon.https://catalogue.paramadina.ac.id diakses 2 Mei 2017 10:05:02.
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jarak jauh.22 Selain itu keberadaan telepon itu sendiri dibagi menjadi dua, 

yaitu telepon biasa (fix telephone) dan telepon bergerak.

1) Perkembangan Ponsel.

Ponsel atau bisa juga disebut Handphone (telepon genggam atau 

telepon seluler) merupakan telepon yang termasuk dalam sambungan 

telepon bergerak, dimana yang menghubungkan antar sesama ponsel 

tersebut adalah gelombang-gelombang radio yang dilewatkan dari pesawat 

ke BTS (Base Tranceiver Station) dan MSC (Mobile Switching Center) 

yang bertebaran di sepanjang jalur perhubungan kemudian diteruskan ke 

pesawat yang dipanggil (Gouzali Saydam, 2005).23 Telepon bergerak ini 

pada awalnya dikategorikan dalam bentuk seperti gambar berikut :

22 Gouzali Saydam, “Teknologi Komunikasi (perkembangan dan aplikasi) “ 
http://ibbuku.blogspot.com/2013/08/teknologi-telekomunikasi-perkembangan.html

23 Ina Astari   Op.Cit. hal 8.

TELEPON 
BERGERAK
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Gambar 1. Jenis Telepon Bergerak
Sumber : Gouzali Saydam, Teknologi Telekomunikasi: Perkembangan dan Aplikasi (2005).

Ponsel merupakan bentuk yang dianggap paling fenomenal dan juga 

unik. Dalam pemakaian ponsel, besarnya tagihan bergantung pada lama 

waktu percakapan serta jarak atau zona jangkau (SLJJ) percakapan yang 

telahdilakukan dalam percakapan. Terdapat tiga hal penting mengenai 

biaya yang dikeluarkan bagi pelanggan ponsel, yaitu biaya airtime, biaya 

bulanan dan biaya pulsa atau pemakaian.24

Semakin maraknya penggunaan ponsel saat ini, muncul ide untuk 

menciptakan kebergantungan pemilik ponsel tersebut pada kartu telepon 

prabayar (voucher). Perkembangan produk kartu prabayar dalam waktu 

yang singkat dapat menyaingi penggunaan sistem abonemen (pascabayar). 

Salah satu yang paling menarik pada prabayar adalah layanan transfer pulsa 

(Ariyanti, 2004).25 Layanan ini menyediakan solusi bagi para pengguna 

prabayar yang membutuhkan pulsa dalam waktu cepat atau berada dalam 

keadaan darurat serta kesulitan mencari pulsa isi ulang.

Harmandini (2005) mengatakan bahwa sekarang ini terdapat 

beberapa orang yang menggunakan 2 (dua) ponsel, dimana yang satu pada 

24 Ina Astari Utaminingsih, Log. Cit. Hal. 9 
25 Ina Astari , Log. Cit hal. 

KENDARAAN
BERMOTOR SELULER/
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umumnya merupakan ponsel CDMA.26 Kartu-kartu CDMA ini antara lain 

StarOne, Esia, Flexi dan Fren. Para pemakai ponsel yang menggunakan 

kartu prabayar biasanya digolongkan pada konsumen ‘konsumen kelas 

dua’, sedangkan ‘konsumen kelas satu’ di mata operator penyelenggara 

ponsel adalah mereka yang menjadi pelanggan tetap jaringan ponsel 

(Ariyanti, 2004).27

2) Fasilitas Pada Ponsel.

Disamping berfungsi sebagai alat komunikasi yang personal, ponsel 

juga berpotensi sebagai sarana bisnis yang efektif. Ponsel sangat 

bervariasi tergantung pada modelnya, yang seiring dengan perkembangan 

teknologi mempunyai fungsi fungsi antara lain (Fiati, 2005) : Penyimpan 

informasi, Pembuat daftar pekerjaan atau perencanaan kerja, Reminder 

(pengingat waktu) atau appointment, Alat perhitungan (kalkulator), 

Pengiriman atau penerimaan e-mail, Permainan (games), Integrasi ke 

peralatan lain seperti PDA, MP3, Chatting dan Browsing internet, dan 

Video. Mengenai fitur-fitur lain dalam ponsel terdapat beberapa macam, 

antara lain : profile, voice mail, caller ID, memory, numeric paging dan 

text messaging (SMS)/multimedia messaging (MMS), tones, 

26Harmandini. “Ponsel CDMA, Murah Tapi Terbatas”. http//:rumahilmupart3.blogsp
ot.co.id diakses 2 Mei 2017 11:29:25.

27 Ina Astari , Log. Cit hal. 9
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locking/unlocking, call waiting, call forwarding, three-way calling, 

calling history, one-touch emergency dialing dan lain-lain. Diantara 

sekian banyak fitur tersebut, mungkin yang paling menarik untuk dibahas 

adalah SMS, MMS dan kamera.28

SMS (Short message service) adalah layanan langsung dalam dua 

arah yang mampu mengirimkan pesan singkat 160 karakter yang bisa 

disimpan dan direkam oleh pengelola ponsel. Selain itu SMS juga dapat 

digunakan dalam mode cell broadcast guna mengirim berita-berita terbaru 

dan pemberitahuan penting penting lain yang bersifat massal (Fiati, 2005). 

Sedangkan MMS (multimedia message service) disebut juga sebagai sms 

multimedia, yang memiliki daya angkut data yang besar. MMS 

memberikan layanan pengiriman berbasis teks menuju pesan multimedia 

(gambar, suara, video) dan dapat juga memberikan layanan berupa gambar 

diam berupa kartu, peta, kartu nama, layer saver (untuk PC). Fitur lainnya 

yang saat ini sedang gencarnya ditonjolkan oleh ponsel yaitu kamera, 

mulai dari jenis kamera opsional atau terpisah hingga kamera yang builtin 

yang sudah menyatu dengan ponselnya. Mengenai kecanggihan teknologi, 

ponsel juga memiliki beberapa keunggulan seperti adanya teknologi 

Infrared dan Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi nirkabel yang 

dapat menyambungkan beberapa perangkat melalui gelombang radio 

berfrekuensi rendah (daya jangkau maksimal 50 meter) tanpa 

28 Ina Astari Utaminingsih, ibid
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dihubungkan dengan kabel. Sedangkan pada infrared kedua perangkat 

harus dibuat berhadapan (Fiati, 2005).

Mengenai media hiburan, MP3 pada ponsel sudah menggunakan 

teknologi yang lebih canggih lagi saat ini. Telah dibuat suatu 

pengembangan yang lebih lanjut, dinamakan MP3 Surround (Subarkah, 

2005). MP3 Surround atau bisa disebut suara keliling ini pada dasarnya 

akan memberikan ilusi suara pada pendengarnya seolah-olah berada dalam 

sebuah lingkungan tertentu. Selain itu, teknologi pada ponsel yang paling 

terbaru saat ini yaitu menyaksikan televisi melalui layar ponsel tersebut 

(Subarkah, 2006). Ponsel seperti ini termasuk dalam ponsel generasi 

ketiga, atau disebut dengan 3G.29

2. Dampak Pemanfaatan Teknologi Komunikasi

1) Dampak Positif

a. Memudahkan Komunikasi dan Informasi Antar Anggota Keluarga.

Melalui perkembangan Teknologi menggunakan jaringan 

komputer maupun Telephone, kita bisa mengirim dan menerima pesan 

dari yang lain sampai beribu kilometer jauhnya. Telekomunikasi ialah 

proses pertukaran pesan di beberapa sistem komputer atau terminal 

melalui alat media seperti telepon, telegraf dan satelit. Seperti media 

29 Ina Astari 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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Social Network dan E-mail yang dapat memudahkan transfer dan 

komunikasi dengan jarak jauh.

b. Memudahkan terjadinya Transfer of Knowledge  dalam keluarga.

Perkembangan teknologi yang pesat melalui adanya jaringan 

internet akan membuka kesempatan bagi anggota keluarga dalam hal 

memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia. Meereka akan saling 

menambah dan bertukar ide, gagasan dan pengetahuan sehingga 

menambah wawasan keluarga dalam kaitannya menuju kelangsungan 

hidup keluarga yang sejahtera dalam masyarakat.

c. Sebagai Orang tua, dapat memantau pergaulan dan perkembangan 

anggota keluarga.

Keluarga yang memiliki alat komunikasi satu sama lain akan 

cenderung memiliki kemudahan dalam mengetahui kondisi dan 

perkembangan satu-sama lain dalam rutinitas dan kesibukan mereka 

masing-masing. Orang tua juga dapat memantau sejauh mana anak-anak 

mereka dalam bergaul di lingkungan sosialnya, baik itu di sekolah 

maupun dalam masyarakat melalui Gadget dsb.

d. Progress Peran Serta Wanita/ibu dalam Mengisi Tenaga Kerja

Adanya perkembangan teknologi dan ekonomi membawa 

pengaruh dimana akibat dari situasi ini adalah semakin bertambahnya 

jumlah wanita yang bekerja di pabrik-pabrik, perusahaan, maupun di 

kantor-kantor sebagai ladang penghasilan mereka. Perubahan ini telah 
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menghancurkan paham kuno tentang “laki-laki harus bekerja dan wanita 

harus di dapur“. Juga pepatah jawa yang mengatakan bahwa “tugas istri 

hanyalah macak, manak dan masak“. Umumnya baik di pedesaan 

maupun di perkotaan suami dan istri sudah sama-sama bekerja. Baik itu 

didasarkan pada tuntutan sosial maupun karena kebutuhan ekonomi 

keluarga.

e. Memudahkan Seseorang dalam Mengurusi Urusan Rumah Tangga.

Perkembangan teknologi tidak terlepas dengan adanya barang 

yang bereneka ragam. Barang-barang tersebut dapat berupa barang 

pemuas kebutuhan, alat-alat rumah tangga dll. Seperti adanya mesin 

cuci, mesin jahit, dan Vacum Cleaner yang secara otomatis memberikan 

kemudahan bagi seseorang dalam hal mengurusi urusan rumah tangga. 

Hampir seluruh pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin, 

sehingga pekerjaan mereka akan diringankan dengan adanya mesin-

mesin yang bertekhnologi.

2) Dampak Negatif

a.  Anak Dengan Mudah Menerima Perilaku Yang Menyimpang 

Violence and Gore (Kekejaman dan kesadisan). Kekejaman dan 

kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer. Karena segi isi pada 

dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan 

berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya 

dengan menampilkan hal-hal yang menunjukan kekejaman dan 
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kesadisan. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi positif 

antara bermain permainan komputer dengan tingkat kejahatan di 

kalangan anak muda, khususnya permainan komputer yang banyak 

memuat unsur kekerasan dan pembunuhan. Bahkan ada sebuah 

penelitian yang menunjukkan bahwa games yang di mainkan di 

komputer memiliki sifat menghancurkan yang lebih besar dibandingkan 

kekerasan yang ada di televisi ataupun kekerasan dalam kehidupan 

nyata sekalipun. Hal ini terjadi terutama pada anak-anak. Mereka akan 

memiliki kekurangan sensitivitas terhadap sesamanya, memicu 

munculnya perilaku-perilaku agresif dan sadistis pada diri anak, dan 

bisa mengakibatkan dorongan kepada anak untuk bertindak kriminal 

seperti yang dilihatnya (meniru adegan kekerasan).

Sebagai Media Sosialisasi Sex Terhadap Anak. Seperti halnya 

anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, 

memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang 

dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs-situs 

pornografi yang ada di internet, meresahkan banyak pihak terutama 

kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi hal-

hal yang bersifat porno. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi 

yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak 

kriminal. Ironisnya, ada situs-situs yang memang menjadikan anak-anak 

sebagai target khalayaknya. Mereka berusaha untuk membuat situs yang 
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kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan anak-anak dan sering 

mereka jelajahi.

b. Teknologi Dapat Mengalihkan Fungsi Rekreatif dan Afektif Keluarga.

Media komputer memiliki kualitas atraktif yang dapat 

merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu 

atraktifnya, membuat penggunanya  seakan-akan menemukan dunianya 

sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. 

kita bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stress dengan bermain 

games yang ada. Sehigga hal ini dapat melemahkan fungsi keluarga 

dalam memberikan hiburan dan kasih sayang antar anggota keluarga 

satu-sama lain.

c. Memicu Terjadinya Antisocial Behavior.

Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari 

penyalahgunaan komputer adalah antisocial behavior. Dimana pengguna 

komputer tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan 

cenderung mengutamakan komputer. Selain itu, pengguna komputer 

tersebut tidak peduli lagi apa yang terjadi disekitarnya, satu-satunya 

yang dapat menarik perhatiannya hanyalah komputer saja. Orang akan 

menjadi lebih jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, 

sehingga kemampuan interpersonal dan emosionalnya tidak berkembang 

secara optimal.Lama kelamaan, seseorang akan sulit menjalin 
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komunikasi dan membangun relasi dengan orang-orang disekitarnya. 

Bila hal tersebut tidak segera ditanggulangi akan menumbulkan dampak 

yang sangat buruk, yang dimana manusia lama kelamaan akan sangat 

individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi.

d. Dapat Menimbulkan Disorganisasi Dalam Keluarga.

Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai 

suatu unit, karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban - 

kewajiban sesuai dengan peran sosialnya. Bentuknya, bisa berupa 

putusnya perkawinan akibat perceraian, atau adanya gangguan dalam 

hal komunikasi antar – Individu sebagaimana disebut Goode dalam 

"Family Disorganization in Contempory Social Problems" sebagai 

emptyshell family atau rumah tangga hampa.

Perubahan teknologi dan ekonomi telah menyebabkan adanya 

perubahan dalam keluarga baik fungsi, peran maupun status seseorang 

dalam keluarga. Kaitanya dengan disorganisasi keluarga adalah pertama, 

istri mengalami ketidakpuasan terdap perananya jika hanya diposisikan 

sebagai “ibu rumah tangga” saja. Keadaan seperti ini muncul karena 

semakin terbukanya kesempatan bagi istri untuk mengaktualisasikan 

dirinya pada berbagai bidang pekerjaan. Dengan semakin terbukanya 

berbagai peranan bagi wanita menyebabkan adanya pertentangan satu 

sama lain dalam hal ini antara suami dan istri. Sekarang dengan istri 

memiliki kebebasan dalam bekerja sesuai yang diinginkan maka 
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konsekuensinya adalah muncul semacam tekanan pekerjaan, profesi dan 

kelompok kelas yang membedakan peranan – peranan bagi sang istri

e. Perubahan Status Dan Peran Wanita/Ibu Dalam Keluarga

Perubahan ini menyebabkan para istri dan suami mempunyai 

derjat kebebasan yang sama dalam konteks “pembagian kerja“ antara 

suami dan istri dalam keluarga. Saat ini pekerjaan istri telah 

terspesialisasikan seperti layaknya kaum laki – laki dan tidak lagi 

dicurahkan pada tugas – tugas rumah tangga saja. Dengan keadaan ini 

maka timbul konsekuensi lain bagi keluarga. Seperti berkurangya waktu 

bagi wanita sebagai ibu dalam mendidik mendidik anak-anaknya yang 

sudah mulai diabaikan. Sebagai solusinya maka pendidikan dan 

perawatan anak diserahkan kepada Baby Sisters. Karena kesibukan 

orang tua dengan pekerjaanya itulah yang menyebabkan mereka 

menyerahkan kepada Baby Sisters itu. Melihat kondisi ini jelas anak lah 

yang menjadi korbanya. Perhatian dan kasih sayang orang tua menjadi 

tidak mereka dapatkan pada saat yang sebenarnya sangat mereka 

butuhkan. Akibatnya anak sulit untuk membangun kedekatan emosional 

dengan ibunya sendiri.

f. Kecenderungan Melemahnya sistem Ekonomi Keluarga

Fungsi ekonomi keluarga pada dekade akhir-akhir ini telah 

mengalami modifikasi dan proses tersebut rata – rata akan berlangsung 

dengan cepat, Dahulu pembuatan barang-barang termasuk segala 
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kebutuhan keluarga dilakukan semuanya oleh keluarga. Tetapi sekarang 

dengan adanya pabrik-pabrik telah mengambil alih semua aktivitas-

aktivitas itu. Dengan mudahnya sekarang tanpa harus melakukan kerja 

yang berarti segala kebutuhan mudah untuk dipenuhi. Perubahan-

perubahan yamg nyata jelas terlihat dalam aktivitas orang dirumah 

adalah kini keluarga sudah jarang menggunakan ala-alat masaknya, 

melainkan banyak dari mereka yang membeli langsung di toko-toko 

luar. Walaupun tidak secara keseluruhan demikian tetapi paling tidak 

ada kecenderungan yang seperti itu. 

3. Computer Mediated Communication (CMC) Sebagai Pola Komunikasi Baru

1) Pengertian Computer Mediated Communication (CMC)

Computer Mediated Communication atau biasa disingkat CMC 

dalam Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi komunikasi 

bewahanakan komputer atau komunikasi yang diperantarakan oleh 

komputer. Kajian tentang CMC ini tergolong baru, mulai berkembang 

pada tahun 1987.

Dalam konteks CMC komputer yang dimaksud tidak hanya 

perangkat Personal Computer (PC) atau Laptop, tetapi semua alat-alat 
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yang berbasiskan komputer seperti PDA, smartphone, tablet, dan 

sejenisnya, alat-alat tersebut disebut dengan media baru komunikasi.

Computer Mediated Communication (CMC) dapat secara sederhana 

diartikan sebagai komunikasi yang terjadi antara orang dengan 

menggunakan media komputer atau melalui komputer.

Penggunaan teknologi dalam CMC memfasilitasi pertukaran isi 

semantik melalui jaringan telekomunikasi, yang diproses lewat satu atau 

lebih komputer antar individu dan antar kelompok. Maksud dari pola 

komunikasi ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

Apabila dahulu kita berkomunikasi dengan seseorang atau suatu 

kelompok hanya mengandalkan komunikasi tatap muka (face to face), dan 

harus berdekatan secara fisik, sehingga apabila kita ingin berkomunikasi 

dengan seseorang atau berdiskusi dengan sekelompok orang, maka kita 

harus bertemu dengan orang tersebut secara langsung, tetapi seiring 

dengan perkembangan teknologi, muncullah pola CMC yang mendukung 

munculnya alat-alat komunikasi yang dapat memudahkan kita untuk 

berkomunikasi secara langsung, atau berdekatan secara fisik.

Pola CMC memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan alat komunikasi yang berbasis komputer, dengan didukung 

perangkat internet dan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk 

membaca berita teraktual dari koran online, bisa bermain game virtual 

yang memungkinkan kita seolah-olah bermain dengan seseorang tetapi 
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orang tersebut tidak berada didekat kita, kita dapat bercakap-cakap, 

berdiskusi, dengan seseorang dimanapun mereka berada, bahkan trend 

berniaga saat ini adalah dengan menggunakan media online, dengan 

adanya media jejaring sosial seperti facebook, twiter, BBM, instagram, 

dan masih banyak jejaring sosial lainnya.

Cakupan dari CMC itu sendiri termasuk sistem obrolan (chatting), 

Word Wide Web (WWW), termasuk sistem tekstual, grafis, fotografi, 

audio, dan video disamping aspek-aspek hyperlink, CMC juga mencakup 

berbagi  video seperti Youtube dan sistem jejaring sosial dan sistem 

pencarian pertemanan seperti facebook dan lain sebagainya. 

2) Teori Computer Mediated Communication (CMC)

Konsep baru tentang CMC menarik banyak kalangan di bidang 

komunikasi untuk melakukan penelitian tentang perbedaan antara CMC 

dan komunikasi face to face. The Social Psychology of 

Telecommunications yang berfokus pada audiokonferensi dan 

telekonferensi, menjelaskan kepada para peneliti awal CMC, prediksi 

tentang minimnya (isyarat) nonverbal dan frekuensi pengambilan 

keputusan pada CMC.
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Culnan dan Markus 

menyangkut CMC, mengemukakan bahwa menyusutnya sistem isyarat 

nonverbal lantaran kapasitas teknologi komunikasi dalam CMC, 

mengakibatkan kurangnya kesadaran akan pihak lain dan kurangnya 

perilaku normatif, kesopanan, koordinasi, empati, dan kemarahan, atau 

kurangnya kemampuan untuk memangkas ketidakpastian.

Hal inilah yang disebut dengan kondisi Cues filtered out yaitu 

situasi komunikasi yang mengurangi peluang seseorang untuk menangkap 

tanda-tanda komunikasi, termasuk sinyal nonverbal yang terlibat 

komunikasi dengannya.

Pola CMC ini juga dijelaskan oleh Joseph walther dalam teori 

pemprosesan informasi sosial atau yang lebih sering disingkat dengan SIP 

(Social Information Procces). Teori pemprosesan informasi sosial 

menyatakan bahwa didalam CMC si pengirim pesan menggambarkan 

dieinya sendiri dengan cara menguntungkan secara sosial dalam rangka 

menarik perhatian si penerima pesan dan mengembangkan interaksi masa 

mendatang. Si penerima pesan kemudian cenderung mengidealisasikan 

citra si pengirim, dan terlalu menghargai petunjuk berbasis teks yang 

minimal.

Sebagai tambahan, karakter CMC yang singkronis memberi cukup 

waktu kepada si pengirim dan si penerima untuk mengedit komunikasi 

mereka, yang menjadikan interaksi di dalam CMC lebih bisa di kontrol 
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serta mengurangi tekanan pemberian umpan balik yang segera di dalam 

interaksi face to face.

Selain teori pemprosesan informasi sosial dikenal juga Model 

Social Identity Model of Deindividuation Effect (SIDE). Teori ini 

membebaskan individu dari hambatan-hambatan serta norma-norma sosial 

yang menghancurkan batasan-batasan sosial. Para pendukung SIDE 

menyatakan bahawa CMC memperkuat batasan-batasan sosial yang sudah 

ada.

Model SIDE ini menentang pendapat sebelumnya yang mengatakan 

bahwa kurangnya perilaku normatif, kesopanan, koordinasi, empati, dan 

keramahan dalam CMC.

Ada beberapa pendapat mengenai CMC, ada yang mengatakan 

berkomunikasi dengan CMC kurang memiliki sosioemosional 

dibandingkan dengan komunikasi face to face akan tetapi menurut Berge 

(2014:707) semuanya berpulang pada pengguna CMC, setiap pengguna 

pola ini memiliki tujuan yang berbeda-beda ada yang menggunakannya 

karena tengah mengupayakan hubungan sosial tetapi ada yang bertujuan 

untuk meminimalkan keterlibatan dengan orang lain.30

C. Penelitian yang Relevan

30 Sri Hardijah,”Computer Mediated Communicatio (CMC),Pola Baru 
Berkomunikasi.(Al-Munzir,vol.8.no.2,November ) 2015.
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Dalam penelitian ini membahas tentang komunikasi orang tua pada anak 

dalam pemanfaatan teknologi komunikasi di kelurahan Wundudopi kota Kendari. 

Adapun penelitian yang relevan dengan peneltian ini, pertama dengan penelitian 

“Pola Komunikasi Orang Tua dalam Pembinaan Mental Terhadap Anak di 

Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Skripsi 

oleh: Nurhidayah Nim. 10030101010 Jurusan Dakwah Prodi Komunikasi 

Penyiaran Islam. Lebih lanjut penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Aspul 

Mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul “ Peran Komunikasi 

Keluarga Pegawai Negeri Sipil dalam Pembinaan Mental Anak di Desa Baito 

Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan” Penelitian yang lain dilakukan 

oleh saudara Marjun Mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul 

“ Strategi Komunikasi Pondok Pesantren Darul Ibadah Dalam Memberikan 

Pembinaan Agama Pada Masyarakat Desa Andinete Kec. Kolono Kab. Konawe 

Selatan”. Sedangkan Rosma mahasiswa IAIN Kendari dalam penelitiannya “ pola 

komunikasi ibu dan anak dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Wonua 

Kecamatan Konda kabupaten Konawe Selatan dikhususkan dalam komunikasi ibu 

terhadap anak.

Berdasarkan penelitian relevan di atas penulis menyimpulkan bahwa ada 

perbedaan dari segi topik yang mereka teliti, karena dalam penelitian ini peneliti 

lebih kepada bagaimana komunikasi orang tua pada anak dalam pemanfaatan 

teknologi komunikasi di kelurahan Wundudopi kota Kendari, dengan melihat 
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terjadinya pergeseran-pergeseran dengan adanya fenomena  pemanfaatan 

teknologi komunikasi.


