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A B S T R A K 

Kajian penggunaan internet dan media sosial dalam relasi interpersonal keluarga merupakan masalah 

penting dalam pengasuhan orang tua, khususnya pada anak remajanya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi pengetahuan tentang Pengasuhan di Era Digital dan pengalaman menggunakan media 

sosial-internet.  Dua belas unit keluarga yang memiliki anak usia tujuh belas hingga sembilan belas tahun 

di Provinsi Riau, dilibatkan dalam pengisian serangkaian pertanyaan terbuka. Data dianalisis dengan 

pendekatan Indigenous Psychology dengan teknik pengkategorisasian jawaban dan teknik tabulasi silang. 
Deskripsi presentase unit keluarga secara kogruen menjawab bahwa pengasuhan digital merupakan 

strategi pemantauan dan pembatasan, dan relasi berkualitas dalam hubungan dekat antara orang tua dan 

remaja. Pengalaman positif yang muncul adalah keterhubungan, kemudahan, dan sumber informasi. 

Pengalaman negatif yang muncul adalah terpapar konten negatif, perundungan-siber, dan kualitas 

jaringan yang buruk. Hasil analisis tabulasi silang menujukkan inkongruensi dalam keluarga terhadap 
pengalaman di media sosial berkaitan dengan jumlah uang pembelian paket internet yang dihabiskan 

remaja per bulan. Model invesmen pada proses komitmen digunakan untuk menjelaskan inkongruensi 

pengalaman di media sosial antara orang tua dan remaja. 

 
Kata Kunci: Investment model of commitment process, pengalaman menggunakan media sosial, pengasuhan 

digital, remaja, strategi pemantauan digital 

 

L A T A R  B E L A K A N G 

Penggunaan teknologi digital dan media sosial menciptakan paradoks dalam kehidupan sehari-hari. 
Media sosial dipergunakan untuk menjaga relasi sosial dengan membangun keterhubungan daring (online) 

dan untuk mengelola impresi orang lain terhadap diri (Meshi, Tamir, & Heekeren, 2015). Di sisi lain, 

pengguna internet dan media sosial rentan terpapar perilaku ilegal dan pernyataan-pernyataan 

penyebaran kekerasan, dan terlibat dalam perundungan-siber (Guan & Subrahmanyam, 2009; Judi, 

Ashaari, Zin, & Yusof, 2013). Kajian tentang efek penggunaan media sosial dan internet menghasilkan 
temuan beragam yang masih bercampur antara klaim efek media yang bersifat konstruktif maupun 

desktruktif bagi hubungan sosial (Aboujaoude, Savage, Starcevic, & Salame, 2015; Jiang, 2014; Thomas 

& Akdere, 2013). Prensky (2001a; 2001b) menyatakan bahwa ada perbedaan gaya belajar dan ciri 

pemerosesan informasi oleh digital native dengan digital immigrat. Digital native dianggap secara alami 
memiliki keahlian pengoperasian teknologi yang sudah terbentuk dari interaksi mereka dengan teknologi 

(Tapscott, 1998) dibandingkan digital immigrant yang masih menyesuaikan diri dengan percepatan 

teknologi.  

 

Selanjutnya, penelitian terbaru menemukan bahwa keahlian digital yang dimiliki generasi muda tidak 
cukup untuk memenuhi keahlian akademik yang lebih tinggi seperti keahlian melakukan riset, keahlian 

untuk menggunakan komputer sebagai alat pembelajaran (Gurung & Rutledge, 2014; Park, 2012; 

Puspitasari & Ishii, 2016; Shariman, Razak, & Noor, 2012). Keahlian penggunaan digital memiliki lapisan 

tingkatan yang berbeda dengan kualitas tingkatan tertinggi adalah individu dapat menyadari adanya efek 

sosial-moral dan etika relasi dengan orang lain di internet (Park, 2012; Ramdhani, 2018; Syarifuddin, 
2014). Meskipun terbiasa menerima informasi serba cepat dan bervariasi, generasi penutur asli digital 
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(digital native) tidak sepenuhnya mempunyai kecakapan yang diharapkan untuk menjaga kesejahteraan 

pribadinya. Misalnya, remaja pada penelitian Shariman, et al. (2012) kurang mampu mengkritisi isi 
informasi secara mendalam seperti gagal mengevaluasi keaslian, keterpercayaan dan kredibilitas sumber.  

Mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah remaja dan orang tua muda. Indonesia merupakan salah 

satu negara dengan pengguna Facebook terbesar se-dunia (The Jakarta Post, 2018). Survei Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Teknopreneur (2017) mencatat bahwa pertumbuhan jumlah 
pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Hingga saat ini, pengguna internet di Indonesia 

mencapai 54,68% dari populasi penduduk. Pengakses internet mayoritas adalah penduduk usia 13 hingga 

usia 34 tahun (digital native, milenials, net-geners). Dari sumber survei yang sama, sebagian besar (65,98%) 

pengguna internet sadar bahwa data dirinya dapat diambil, dan mayoritas (83,98%) memiliki kesadaran 

akan penipuan di internet. Walaupun demikian, kasus penyalahgunaan teknologi digital dan Internet dari 
tahun ke tahun terus meningkat, yang dapat merugikan keselamatan anak dan remaja (Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2019). Sepuluh anak di Banyumas didiagnosa menderita gangguan 

mental akibat kecanduan bermain gim daring yang destruktif bagi diri sendiri dan orang lain, misalnya 

karena kecanduan gim daring, individu terlibat pencurian, pemborosan karena kehabisan uang untuk 
menyewa komputer, dan menjadi obsesif terhadap dunia virtual (Aziz, 2018).  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2017) mendorong program literasi digital 

di dalam keluarga. Orang tua diharapkan mampu secara bijak dan tepat mengarahkan dan 

mengembangkan budaya literasi digital di keluarga dan menciptakan lingkungan sosial yang komunikatif 

dalam keluarga. Orang tua harus bersiap menghadapi tantangan pembelajaran teknis dan terus-menerus 
berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan internet (Afiatin, 2018), agar dapat 

menjaga anak dan remaja mereka dari dampak negatif penggunaan internet dan media sosial. 

Pengguna digital tertinggi adalah kaum muda (youth). Kaum muda memiliki tantangan dalam mencapai 

tugas perkembangan yakni peningkatan kemandirian dalam pengambilan keputusan serta aksi terhadap 
sebuah aktivitas (Adioetomo, Posselt, & Utomo, 2014; LaFreniere, 2000), pribadi maupun keputusan 

yang terkait dengan keluarga (Duvall, 1977). Keluarga menjadi fasilitator penting dalam 

menumbuhkembangkan potensi anak karena menjadi sub-sistem terdekat (Bronfenbrenner, 1977). 

Clark (2011) menjelaskan bahwa orang tua dan anak muda mengalami respon emosi yang berbeda 

ketika menanggapi penggunaan media sosial dan digital. Orang tua merasa cemas tentang bagaimana 
ponsel dan situs jejaring sosial menyediakan lebih banyak kebebasan dan karenanya, akan lebih banyak 

kemungkinan anak menerima risiko dan koneksi ke orang lain yang tidak dikenal. Sebaliknya, orang 

muda merasa senang tentang bagaimana media menyediakan kebebasan dan kemandirian bereksplorasi. 

Kesenjangan pengalaman antara orang tua dan anak muda perlu diteliti untuk mengetahui bagaimana 

keterkaitannya dengan pemantauan digital yang harus dilakukan orang tua. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pemantauan digital oleh orang tua. Fokus variabel demografi 

yang banyak dibicarakan tentang pengawasan orang tua di kalangan akademisi perdebatan tentang 

apakah usia dan era kelahiran memainkan peran penting dalam memprediksi literasi media digital dan 

internet (Arsenijevic & Andevski, 2016; Izrael, 2013; Puspitasari & Ishii, 2016; Wahid, Ramdhani, & 
Wiradhany, 2013). Selain perdebatan mengenai faktor demografi usia, perkembangan penelitian seputar 

literasi media digital juga menyasar variabel-variabel penting lainnya seperti gender, jumlah penghasilan, 

dan area pendidikan (Arsenijevic & Andevski, 2016; Mascheroni, 2014; Warner-Søderholm et al., 2018) 

identitas, peran, dan sistem budaya (Mascheroni, 2014). 

Selain variabel demografi, beberapa studi menemukan faktor-faktor internal diri individu. Faktor-faktor 
tersebut seperti harga diri (Djafarova & Trofimenko, 2017; Gecas & Schwalbe, 1986), perasaan dan 

pengalaman positif saat mengakses media digital (Ching & Ching, 2012), gaya pengasuhan (Padilla-walker, 

Coyne, Fraser, Dyer, & Yorgason, 2012), kompetensi pengasuhan  (Coyne, McDaniel, & Stockdale, 

2017), keterlibatan orang tua (Coyne et al., 2017), waktu penggunaan (Liang & Shen, 2018), dan 
kemampuan penggunaan internet dan frekuensi penggunaan internet orang tua (Livingstone & Helsper, 

2008). Variabel relasional juga berkaitan dengan penggunaan media digital pola komunikasi keluarga 

(Izrael, 2013) dan konflik kerja-keluarga (Zoonen, Verhoeven, & Vliegenthart, 2017). 
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Pada tanggal 5 Oktober 2018, peneliti bersama dengan rekan-rekan dari Program Doktor Ilmu Psikologi 

2018 berkunjung ke Omah Sinom, Prau, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada sesi 
berbincang dengan salah seorang narasumber, peneliti mencatat pengakuan penting tentang fenomena 

kehidupan ibu muda dan interaksinya dengan anak yang dipengaruhi oleh kemunculan teknologi. Berikut 

adalah kutipan yang diberikan narasumber:  

“Tapi kalau sekarang saya lihat yang sekarang ini terjadi pada ibu-ibu muda, meskipun ibu-ibu muda 
ke ladang itu, ke sawah gitu, terus nanti pulang. Nanti anaknya mandi, terus aktivitas selanjutnya kan 

sekarang sudah ada HP dan sebagainya. Kalau sekarang yang saya perhatikan, misalnya ada TV nonton 

sinetron, nanti anaknya sudah belajar sendiri. Terus misalnya ada PR, sekarang PR itu biasanya orang 

tuanya ibunya yang ditanya PR nya, ‘bu ini gimana?’ [ibu menjawab:] ‘Oh nyari di mbah Google aja’. 

Kan tetangga saya juga ada kayak gitu, [anak bertanya:] ‘mbah Google iku sing endi tho? rung tahu 
ngerti aku ki mbah Google ki sakjane, kok angger ono PR kon takon mbah Google’. Tetangga saya 

seperti itu. [orang tua mengatakan:] ‘digoleki wae nang mbah Google’ [anak menjawab] ‘La mbah 

Google kui sing endi to mak, aku ki ra dong mbah Google kui sing koyo opo’.” (rekaman untuk diolah 

menjadi catatan lapangan) 

Cerita narasumber ini memberikan informasi bahwa orang tua terutama ibu muda di Panggang, Gunung 

Kidul telah mengenal teknologi telepon pintar dan mesin pencari Google sebagai alat untuk menjadi 

sumber informasi. Kehadiran teknologi telepon genggam, mesin pencari google, dan konten sinema 

elektronik membuat interaksi/hubungan ibu-anak melonggar. Ada kemungkinan bahwa ibu akan 

cenderung memilih untuk mengalih-tugaskan fungsi pengasuhan [misal, mendampingi anak mengerjakan 
pekerjaan rumah (PR)] sepenuhnya kepada teknologi, karena menganggap teknologi dapat 

menyelesaikan permasalahan, sebagai sumber hiburan, dan sebagai sumber informasi yang lengkap. 

Belum diketahui bagaimana kesadaran ibu-ibu tentang penggunaan kredibilitas informasi di internet dan 

keamanan data secara lebih mendalam. 

Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman penggunaan media sosial remaja dan 

orang tua. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat keterkaitan antara faktor sosio-demografi dengan 

pengalaman penggunaan media sosial oleh anggota keluarga. Kongruensi antara kategori-kategori 

jawaban keluarga juga dilakukan untuk menelaah kohesivitas dan fleksibilitas yang mungkin muncul dalam 

keluarga sebagai satu unit kesatuan yang berfungsi secara bersama-sama sebagaimana Model Invesmen 
dari proses komitmen (The Investment model of commitment processes) (Rusbult, Agnew, & Arriaga, 2012; 

Rusbult, Martz, & Agnew, 1998).   

 

M E T O D E   P E N E L I T I A N 

Partisipan 
Partisipan penelitian ini adalah 12 keluarga (n= 36 orang) yang terdiri dari ayah (suami), ibu (istri) dan 

remaja berusia 17 hingga 19 tahun. Partisipan keluarga berdomisili di sebuah kota Kabupaten Indragiri 

Hilir, Provinsi Riau, Indonesia.  

 
Metode Pengumpulan Data 

Survei berbentuk pertanyaan terbuka terdiri dari tiga model kuesioner survei yakni diberikan pada anak 

remaja, ibu, dan ayah, dalam satu keluarga yang sama. Survei berisi informasi sosial-demografis partisipan 

keluarga dan frekuensi penggunaan telepon genggam yang terhubung dengan internet, penggunaan 

komputer, dan komputer yang terhubung internet. Pilihan jawaban responden adalah ‘tidak pernah’ 
hingga ‘selalu’ menggunakan perangkat. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sebagaimana tertera 

pada tabel 1. 
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Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survei Terbuka 

 

No Pertanyaan 

1 Apa yang Anda ketahui tentang Pengasuhan Digital? 

2 Ceritakan pengalaman menyenangkan atau berkesan saat menggunakan media sosial/internet! 

3 Ceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan atau memalukan saat menggunakan media 
sosial/internet! 

 
Penyebaran survei pertanyaan terbuka dimulai dari tanggal 17 hingga 19 Juni 2019. Partisipan remaja 

diberikan kuesioner survei untuk kemudian meneruskan kepada orang tua untuk dilengkapi. Survei 

diadministrasikan oleh asisten penelitian yang sudah dilatih. Alamat surel (e-mail) atau nomor telepon 

orang tua dilengkapi oleh partisipan agar peneliti dapat melakukan pengecekan silang atas keabsahan 

data yang diberikan. Identitas dan data pribadi partisipan dijamin untuk dijaga kerasahasiaannya. 
Persetujuan bergabung dalam penelitian diberikan kepada setiap responden (ayah, ibu, dan remaja). 

Setiap keluarga mendapatkan uang kompensasi sebagai penghargaan atas kesediaannya bergabung dalam 

penelitian ini.  

 

Teknik Analisis Data 
Teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis Pendekatan Indigenous Psychology (Kim, Yang, & 

Hwang, 2010; Lestari, Faturochman, & Kim, 2010). Hasil pertanyaan terbuka dikelompokkan menjadi 

kategori tertentu sesuai dengan respon jawaban partisipan. Kategori-kategori yang muncul kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan analisis tabulasi silang untuk mengetahui kaitan antara variabel sosio 
demografi dengan pengalaman penggunaan media sosial dan internet. Kongruensi jawaban antara 

kategori yang dibicarakan ayah, ibu, dan anak disajikan dengan melakukan re-code untuk mengidentifikasi 

kohesi keluarga (Olson, DeFrain, & Skogrand, 2011; Sawitri, Creed, & Zimmer-gembeck, 2012).  

 

H A S I L  D A N   P E M B A H A S A N 
Faktor sosio-demografi dan pengalaman menggunakan media sosial 

Informasi pada tabel 1 menunjukkan bahwa persentase remaja paling banyak dalam unit keluarga 

partisipan adalah perempuan, berusia 17 tahun (M = 16,58 tahun; SD = 0,9), ayah berusia 50-59 tahun 

(M = 48,33 tahun; SD = 7,3), dan ibu berusia 40-49 tahun (M = 44,42 tahun; SD =5,9 ). Semua orang 
tua partisipan keluarga berstatus menikah dan mayoritas tinggal bersama keluarga inti. Tingkat 

pendidikan orang tua rata-rata adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Mayoritas partisipan ayah bekerja 

sebagai wiraswasta dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan mayoritas ayah berkisar antara tiga 

hingga lima juta rupiah, sedangkan penghasilan ibu hingga tiga juta rupiah. Jatah pembelian paket kuota 

internet yang diberikan orang tua untuk partisipan remaja berkisar antara 50 hingga 100 ribu rupiah per 
bulan. 

 

Tabel 1. Faktor Sosio-Demografi Partisipan 12 Keluarga 

 

No Variabel Variasi Jumlah % 

1 Usia Remaja 

17 tahun 7 58,3 

18 tahun 4 33,3 

19 tahun 1 8,3 

2 Usia Ayah 

30-39 tahun 1 8,3 

40-49 tahun 6 50 

50-59 tahun 4 33,3 

60-69 tahun 1 8,3 

3 Usia Ibu 
30-39 tahun 2 16,7 

40-49 tahun 7 58,3 
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No Variabel Variasi Jumlah % 

50-59 tahun 3 25 

4 Jenis Kelamin remaja 
Laki-laki 4 33,3 

Perempuan 8 66,7 

5 
Status Pernikahan Orang 

Tua 
Menikah 12 100 

6 Tipe Keluarga 

Keluarga inti (nuclear family) 9 75 

Keluarga besar (extended 

Family) 
3 25 

7 Tingkat Pendidikan Ayah 

SD 2 16,7 

SMP 1 8,3 

SMA 9 75 

8 Tingkat Pendidikan Ibu 

SD 2 16,7 

SMP 2 16,7 

SMA 8 66,7 

9 Pekerjaan Ayah 

ASN 2 16,7 

Buruh/karyawan 2 16,7 

Wiraswasta 5 41,7 

Petani 2 16,7 

Tidak teridentifikasi 1 8,3 

10 Penghasilan Ayah 

0- 3 juta rupiah 9 75 

3 juta 100 ribu- 5 juta rupiah 2 16,7 

lebih dari 5 juta rupiah 1 8,3 

11 Pekerjaan Ibu 
Ibu rumah tangga 6 50 

wiraswasta 6 50 

12 Penghasilan Ibu 
0- 3 juta rupiah 10 83,3 

3 juta 100 ribu- 5 juta rupiah 2 16,7 

13 
Jatah uang paket internet 

anak 

0 - 50 ribu rupiah 4 33,3 

51- 100 ribu rupiah 4 33,3 

101-150 ribu rupiah 2 16,7 

151-200 ribu rupiah 1 8,3 

251-300 ribu rupiah 1 8,3 

 

Remaja berada dalam frekuensi sering dan selalu dalam penggunaan telepon genggam yang tersambung 

ke internet (lihat tabel 2), meskipun pada penggunaan komputer (tersambung dan tidak tersambung 

pada internet), para partisipan remaja melaporkan frekuensi penggunaan yang jarang. Di sisi lain, para 
partisipan ibu dan ayah mayoritas tidak pernah atau jarang dalam menggunakan ketiga tipe perangkat 

digital. Penemuan yang sama ditemukan pula pada penggunaan media sosial dari berbagai platform seperti 

Facebook, Whatsapp, Line, Youtube, dan Instagram. Hampir seluruh partisipan remaja menggunakan 

seluruh pilihan platform kecuali Line dan Twitter. Akan tetapi, partisipan ayah dan ibu mayoritas lebih 
banyak terlibat dalam media sosial Facebook dan pesan instan Whatsapp. 
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Tabel 2. Pengalaman Menggunakan Media Sosial dan Internet  

 

No Variabel Variasi Jumlah % 

1 Penggunaan HP-net (remaja) 
Sering 5 41,7 

selalu 7 58,3 

2 Penggunaan Hp-net (ibu) 

tidak pernah 5 41,7 

jarang 4 33,3 

Selalu 3 25 

3 Penggunaan Hp-net (ayah) 

tidak pernah 5 41,7 

jarang 4 33,3 

Sering 2 16,7 

Selalu 1 8,3 

4 Penggunaan Komputer-Net (remaja) 
Jarang 9 75 

Sering 3 25 

5 Penggunaan Komputer-Net (ibu) 
tidak pernah 11 91,7 

Jarang 1 8,3 

6 Penggunaan Komputer-Net (ayah) 
tidak pernah 11 91,7 

Jarang 1 8,3 

7 Penggunaan Komputer (remaja) 

Jarang 8 66,7 

Sering 3 25 

Selalu 1 8,3 

8 Penggunaan Komputer (ibu) 
Tidak pernah 11 91,7 

Jarang 1 8,3 

9 Penggunaan Komputer (ayah) 
Tidak pernah 11 91,7 

Jarang 1 8,3 

10 Penggunaan Media sosial (remaja) 

Facebook 8 66,7 

Instagram 11 91,7 

whatsapp 12 100,0 

Google 12 100,0 

Line 2 16,7 

Youtube 11 91,7 

Twitter 0 0,0 

11 Penggunaan Media sosial (Ibu) 

Facebook 3 25 

Instagram 2 16,7 

whatsapp 5 41,7 

Google 2 16,7 

Line 0 0,0 
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No Variabel Variasi Jumlah % 

Youtube 3 25 

Twitter 0 0,0 

12 Penggunaan Media sosial (ayah) 

Facebook 4 33.3 

Instagram 0 0,0 

whatsapp 5 41.7 

Google 1 8,3 

Line 0 0,0 

Youtube 1 8,3 

Twitter 0 0,0 

 

Survei Pertanyaan Terbuka 

Setiap survei pertanyaan terbuka menghasilkan kategori-kategori jawaban. Tabel 3 menunjukkan bahwa 

setiap kategori jawaban memiliki sub-kategori tertentu yang secara spesifik diterangkan para responden 
keluarga. 

 

Tabel 3. Kategori dan Sub-Kategori Jawaban Partisipan Keluarga  

No Pertanyaan Kategori Sub kategori 

1 

Apa yang Anda ketahui 

tentang Pengasuhan 

Digital? 

Strategi Pemantauan dan 

Pembatasan 

Cara orang tua mengawasi atau 
membatasi anaknya dalam bermain 

media sosial/internet, pola cara 

mengasuh anak di era digital untuk 

meningkatkan kemampuan orang tua 
dalam mengarahkan anak, cara 

membatasi bermain gadget 

Strategi pembimbingan dan 

penjagaan 

Bimbingan menggunakan teknologi 

canggih, penjagaan pola pikir terhadap 

TIK, cara mendidik anak dalam 

bermedia sosial serta memberi 

pantauan untuk anak-anak 

Relasi dekat yang 
berkualitas antara orang 

tua dan anak yang didasari 

tanggung jawab dan nilai 

religius 

Mengasuh anak dengan penuh tanggung 

jawab, kedekatan melalui komunikasi 
positif (berbicara kepada mereka 

dengan baik), mengajarkan agama, 

mengatur agar dapat mengendalikan 

penggunaan teknologi agar anak-anak 

tidak terlalu terpengaruh pada era 
global 

Tidak memahami konsep 
pengasuhan digital 

Kurang memahami tentang pengasuhan 
digital, pernah dengar, tidak 

mengetahui sama sekali 
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No Pertanyaan Kategori Sub kategori 

2 

Ceritakan pengalaman 

menyenangkan atau 

berkesan saat 

menggunakan media 
sosial/internet! 

Kemudahan 
Kemudahan akses informasi, 
kemudahan dalam fasilitas, efisiensi, 

efektifitas,  

Keterhubungan 

Keterhubungan dengan teman dan 

keluarga; keterhubungan dengan 

anak/orang tua 

Sumber pembelajaran, 

hiburan, dan mengasah 
bakat 

Sumber materi pembelajaran, 

kemudahan, kecepatan mengerjakan 

PR dengan fasilitas Google search engine, 

informasi lowongan pekerjaan, emosi 
senang komentarnya dijawab orang 

hebat, mengasah hobi menulis 

Tidak memiliki pengalaman 

spesifik tertentu  

Tidak ada pengalaman positif karena 

jarang terlibat dalam penggunaan media 

sosial 

3 

Ceritakan pengalaman 

yang tidak 

menyenangkan atau 

memalukan saat 
menggunakan media 

sosial/internet! 

Konten negatif 

Iklan pornografi yang muncul tiba-tiba 

saat menggunakan media sosial dan 

internet 

Perundungan dan 

pengancaman 

Perundungan siber (cyberbullying), 

perkelahian daring, pengancaman 

(terror) oleh orang asing (tidak dikenal) 

Lepas kendali saat 

menggunakan media sosial 

Boros uang, lepas kendali (penggunaan 

dalam waktu yang lama) 

Kualitas jaringan yang 

buruk dan kurang 

absahnya informasi 

Galat (error) koneksi jaringan, 

pembatasan jaringan oleh pemangku 

kepentingan  

Tidak memiliki pengalaman 

spesifik tertentu  

Tidak ada pengalaman negatif karena 

jarang terlibat dalam penggunaan media 
sosial 

 

Untuk mengetahui apakah kategori-kategori pada setiap jawaban memiliki kongruensi, pengkodean 

ulang terhadap kategori jawaban antara ayah, ibu, dan remaja dalam merespon pertanyaan terbuka. 

Tabel 4. Kongruensi Kategori Jawaban Pertanyaan Terbuka  

No Fokus penelitian Tipe kongruensi Jumlah % 

1 Pengasuhan Digital 
Kongruen 8 66,7 

Tidak Kongruen 4 33,3 

2 Pengalaman Positif di Media Sosial 
Kongruen 1 8,3 

Tidak Kongruen 11 91,7 

3 Pengalaman Negatif di Media sosial Kongruen 1 8,3 
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Tidak Kongruen 11 91,7 

 

Hasil kategorisasi jawaban antara ayah, ibu, dan remaja untuk pemahaman tentang pengasuhan digital 

cenderung kongruen (lihat tabel 4). Adapun pola spesifik pada kategori kongruen di mana semua anggota 

keluarga memiliki kategori jawaban yang sama. Pengasuhan digital dipahami sebagai uapay 

pembimbingan, pengawasan, penjagaan, dan tanggung jawab terhadap penggunaan media sosial. Akan 
tetapi ada pula pola kongruen yang menunjukkan bahwa semua anggota keluarga tidak memahami makna 

pengasuhan digital. Jawaban anggota keluarga yang tidak kongruen membentuk bervariasi pola, seperti 

anak dan ayah kompak menganggap pengasuhan digital sebagai upaya mengawasan (ada unsur tindakan 

tidak langsung) digital, namun ibu lebih memaknainya sebagai upaya pembimbingan (upaya langsung), 

anak dan ibu memahami namun ayah tidak paham, atau anak memahami, namun orang tua tidak paham 
tentang pengasuhan digital. 

Hasil re-kode kongruensi juga menunjukkan mayoritas orang tua dan remaja berbagi pengalaman yang 

berbeda (tidak kongruen) dalam keterlibatan di media sosial. Remaja memiliki pengalaman positif yang 

lebih beragam, sedangkan orang tua cenderung tidak memiliki pengalaman positif karena mayoritas 
jarang terlibat dengan media sosial. Begitu pula dengan pengalaman negatif, remaja lebih banyak terpapar 

dan terlibat konten iklan pornografi, mengalami lepas kendali penggunaan, perundungan, dan ancaman 

(terror) dari orang asing, sedangkan orang tua jarang terlibat dalam media sosial. Hanya ada satu keluarga, 

yang mana ibu dan remaja berbagi dan membicarakan pengalaman negatif yang sama yakni kualitas 

jaringan yang buruk 

Analisis tabulasi silang 

Informasi pada tabel 5 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara uang yang dihabiskan remaja untuk 

membeli paket data (kuota) internet per bulan dengan kongruensi pengalaman positif di media sosial 

dan internet (  = 12,000; p < 0,05). Hasil yang serupa juga ditemukan pada kongruensi pengalaman 

negatif di media sosial (  = 12,000; p < 0,05). Lebih khusus, biaya kuota yang kurang dari 50 ribu 
rupiah hingga 100 ribu rupiah paling banyak menunjukkan inkongruensi jawaban antara ayah, ibu, dan 
remaja. 

 

Tabel 5. Tabulasi Silang Uang Pembelian Paket Internet Anak dan Kongruensi 

Pengalaman Positif di Media Sosial 

Uang Paket Internet remaja Kongruensi Pengalaman Positif 
Total 

Kongruen Tidak kongruen 

0 - 50 ribu rupiah 0 4 4 

0.0% 36.4% 33.3% 

51- 100 ribu rupiah 0 4 4 

0.0% 36.4% 33.3% 

101-150 ribu rupiah 0 2 2 

0.0% 18.2% 16.7% 

151-200 ribu rupiah 0 1 1 

0.0% 9.1% 8.3% 

251-300 ribu rupiah 1 0 1 
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100.0% 0.0% 8.3% 

Total 1 11 12 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diskusi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman penggunaan media sosial remaja dan orang 
tua. Selain itu, penelitian berfokus untuk menginvestigasi keterkaitan faktor-faktor sosio-demografi 

dengan pengalaman penggunaan media sosial oleh anggota keluarga dan pengetahuan tentang 

pengasuhan digital. Remaja memiliki pengalaman yang lebih beragam dan keterlibatan yang lebih banyak 

pada penggunan media sosial dibandingkan orang tua. Kategorisasi jawaban antara ayah, ibu, dan anak 

tentang pemahaman tentang pengasuhan digital cenderung kongruen. Anggota keluarga cenderung 
memahami bahwa pengasuhan digital merupakan topik pembicaraan tentang bimbingan, pengawasan, 

penjagaan, dan tanggung jawab terhadap penggunaan media sosial. Akan tetapi ada pula partisipan 

keluarga yang belum memahami makna pengasuhan digital.  

Inkogruensi pengalaman positif dan negatif keluarga (antara orang tua dan remaja) terhadap penggunaan 
media sosial dan internet berkaitan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan internet 

per bulan. Inkogruensi tema jawaban banyak ditemukan pada penggunaan kuota internet 50 hingga100 

ribu rupiah per bulan. Keputusan berlangganan internet mempengaruhi jumlah pengeluaran keluarga 

karena biaya hidup remaja masih menjadi tanggungan orang tua. Orang tua memiliki power untuk 

mengatur agenda pengeluaran keluarga, termasuk jumlah dan alokasi penggunaan uang per bulan yang 
dihabiskan oleh remaja. Inkrongruensi terjadi mungkin karena orang tua mempunyai prioritas kebutuhan 

yang lain, selain alokasi dana untuk membeli paket internet oleh remaja. Keputusan orang tua untuk 

membeli produk terkait peralatan atau kebutuhan digital-internet dapat dipengaruhi oleh persuasi anak, 

namun tidak semua pembelian keputusan dapat dilakukan karena orang tua mempunyai pertimbangan-
pertimbangan terkait besaran penghasilan keluarga (untuk reviu perbandingan, lihat hasil penelitian 

Beneke, Silverstone, Woods, & Schneider, 2011).  

Kategori jawaban tentang pemahaman akan pengasuhan digital yang muncul adalah tentang relasi dekat 

yang berkualitas antara orang tua dan anak yang didasari tanggung jawab. Orang tua perlu membangun 

kedekatan melalui komunikasi positif, mengajarkan tentang nilai agama, dan mengatur agar ada 
pengendalian penggunaan media sosial dan internet. Teori Investment Model of commitment process 

menjelaskan proses pembentukan komitmen yang menimbulkan saling percaya (trust) dan kualitas 

hubungan yang baik (Agnew, 2009; Rusbult et al., 2012; Rusbult, Martz, & Agnew, 1998). Kualitas 

hubungan ideal yang diharapkan dalam hubungan keluarga adalah proses terbentuknya komitmen anak 

untuk mematuhi aturan bersama yakni hanya menggunakan media sosial dan internet untuk 
kemanfaatan, dan komitmen orang tua untuk menjamin otoritas pengambilan keputusan pada anak 

namun senantiasa tetap melakukan pengawasan. 

Dalam konteks interaksi di internet (gambar 1), Model Invesmen dapat menjelaskan bahwa remaja 

dengan komitmen tinggi untuk mematuhi aturan/etika penggunaan internet sesuai dengan kegunaan yang 
ditandai dengan tiga unsur utama. Unsur pertama adalah mengidentifikasi ukuran investasi yang 

bermakna mendalam (mis, orang tua sebagai sumber dukungan finansial, dukungan emosi, dan 

dukungan moril yang utama). Keluarga masih menjadi sumber kebahagiaan utama bagi remaja di 

Indonesia (Afiatin, 2009, 2018; Jaafar et al., 2012). Unsur ke dua adalah mengesampingkan 

alternatif, misalnya remaja tidak yakin ada relasi lain yang bisa menyediakan hubungan emosi dan 
keamanan yang seintens bila bersama orang tua, dan unsur ketiga adalah adanya kepuasan, seperti 

munculnya remaja cenderung merasa senang dan puas dengan kualitas hubungan dengan orang tua. 

Dari perspektif orang tua, faktor ukuran investasi diwujudkan dalam kesadaran bahwa anak adalah 

titipan Tuhan (Effendy, 1990) karena bagi orang Indonesia, khususnya tradisi Melayu (Riau), anak adalah 
anugerah yang harus dijaga oleh orang tua, dan di akhirat orang tua akan dimintai 
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pertanggungjawabannya oleh Tuhan (misal, Hutang Tuang dengan Isi dan Hutang Tunjuk Ajar, Effendy, 

2006). Waktu, biaya, energi, dan upaya yang telah dihabiskan (cost) dalam membesarkan anak membuat 
orang tua menganggap anak sebagai investasi yang sangat bermakna (Nye, 1980; White, Klein, & Martin, 

2015), bukan hanya dalam wujud investasi material, namun juga kemungkinan investasi di hari akhirat 

terkait keyakinan nilai-nilai religius yang dianut keluarga. Orang tua yang cenderung memaknai tidak ada 

hubungan yang lebih bermakna dibandingkan hubungan dengan anak dan senang berbagi kebersamaan 
dengan anak (Andayani & Ekowarni, 2018), akan cenderung memiliki komitmen yang tinggi untuk 

memberikan jaminan otoritas dan pemantauan pada anak yang sudah berusia remaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Invesmen dari proses komitmen remaja-orang tua dan Pertumbuhan 

Siklus Mutual 

Pertumbuhan siklus mutual (mutual cyclical growth) Agnew dkk (Rusbult et al., 2012), yang memperluas 

model invesment pada proses komitmen, kemudian dapat menjelaskan bagaimana proses penjaminan 
otoritas pada remaja pada akhirnya memberikan kesempatan bertumbuhnya proses saling percaya oleh 

remaja kepada orang tua. Tumbuhnya proses saling percaya diharapkan dapat memperkecil 

inkongruensi pengalaman orang tua dan remaja di media sosial. Ketika orang tua mampu menciptakan 

hubungan dekat yang berkualitas dengan anak dengan penjaminan otoritas dan tanggung jawab, maka 

orang tua dapat mengungkapkan respon positif terhadap penggunaan media sosial dan internet (gambar 
1). Hasil penelitian kali ini menemukan bahwa fungsi kemudahan, keterhubungan, dan sumber informasi 

yang didapatkan saat menggunakan media sosial dan internet dianggap sebagai keuntungan yang 

memfasilitasi komunikasi positif antara orang tua dan remaja. Remaja, dalam interaksinya, akan 

menanggapi respon positif orang tua dengan afeksi positif, yang kemudian berkomitmen untuk mematuhi 
nasihat dan mengendalikan diri dari paparan negatif media sosial internet. Remaja Indonesia berharap 

untuk dapat menjadi sosok yang modern-populer dalam kemurnian moral (Parker & Nilan, 2013) dan 
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harmoni dengan keluarga (misal dengan mematuhi nasihat dan menghormati orang tua) (Haar & Krahe, 

1999; Lestari et al., 2010). 

Interaksi yang prorelasional membuat remaja juga dapat membangun komunikasi positif dan membantu 

orang tua dalam memahami secara teknis penggunaan media sosial dan internet (Beneke et al., 2011; 

Qanitatin, Faturochman, Kartowagiran, & Helmi, 2019). Remaja dan orang tua dapat berbagi aktivitas 

bersama dalam permainan yang melibatkan semua anggota keluarga (Iswinarti, 2017). Keluarga berbagi 
pengalaman bersama yang menyenangkan (kongruen positif) dalam mengoptimalkan fungsi dan manfaat 

media sosial dan internet. Ini direfleksikan dalam cerita keluarga partisipan: 

“Waktu itu hendak lebaran saya pengin sekali membuat kue bronis, tetapi saya tidak tahu cara 

membuatnya anak saya memberikan saran untuk membuka google/internet untuk belajar membuat kue 

tersebut saya pun langsung menyuruh anak saya membuka situs tersebut ternyata benar di internet 
menyediakan berbagai permintaan kita sehingga saya merasa senang karena dapat terbantu membuat kue 

tersebut”- Ibu, R4 

“Pada waktu itu TV saya rusak sedangkan saya suka sekali nonton berita sehingga anak memberi saran 

buka situs internet saja untuk melihat berita pada waktu itu saya pun langsung membuka situs tersebut 
ternyata di internet memberikan berita terkini saya merasa senang”- Ayah, R4 

Keterlibatan antara orang tua dan remaja di media sosial dan internet, dapat dilakukan dengan 

mengeliminasi gangguan, khususnya untuk menjaga dari efek buruk sosial media dan internet, dan 

memberikan ruang-waktu privasi diberikan orang tua kepada remaja. Memberikan ruang-waktu privasi 

pada remaja juga dapat dimaknai sebagai strategi tindakan penjaminan otoritas yang diberikan orang tua 
(Bumpus, Crouter, & McHale, 2001; Kunz & Grych, 2013; Padilla-Walker, Coyne, Fraser, Dyer, & 

Yorgason, 2012; Silk, Morris, Kanaya, & Steinberg, 2003) agar tugas dan fungsi perkembangan remaja 

untuk berlatih menjadi mandiri dalam pengambilan keputusan dapat dicapai. Orang tua dan anak dapat 

menjelaskan tentang keinginan, harapan, kegelisahan, dan prioritas-prioritas dalam penggunaan media 
sosial dan internet untuk meningkatkan optimalisasi fungsi keluarga (Afiatin, 2018).  

Sebagai kesimpulan, inkongruensi pengalaman keterlibatan di media sosial dan internet antara orang tua 

dan remaja dapat difasilitasi dengan pemantauan digital yang tepat dan komunikasi efektif melalui 

penanaman rasa percaya antara satu sama lain. Kontribusi penelitian kali ini terhadap Model Invesmen 

pada proses komitmen adalah bahwa dalam menumbuhkan siklus saling percaya dan menciptakan 
komitmen pengasuhan digital, peneliti dan praktisi perlu meninjau kongruensi (kohesivitas dan 

fleksibiltas relasi) orang tua dan remaja dalam menanggapi pengalaman di media sosial (Sanders & Bell, 

2011). Peneliti selanjutnya yang berfokus dalam kajian pengasuhan dan psikologi siber, perlu melihat 

pengasuhan digital dari konteks sosial-demografi dan budaya yang dihayati keluarga. 
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