Hak cipta dan penggunaan kembali:
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah,
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat
yang serupa dengan ciptaan asli.
Copyright and reuse:
This license lets you remix, tweak, and build upon work
non-commercially, as long as you credit the origin creator
and license it on your new creations under the identical
terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

TRANSKRIP WAWANCARA I
Data Diri Responden :
Nama

: Yulia Wardani

Umur

: 42 tahun

Pendidikan terakhir

: S1

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Nama Anak

: Raditya

Umur

: 4 tahun 9 bulan

Waktu wawancara

: 8 Mei 2017

Tanya-Jawab

: T sebagai Pewawancara : J sebagai Responden

T

: Ada berapa orang di dalam keluarga?

J

: Kalau di rumah bapak, ibu, anak, sama adek berarti ada empat orang
dalam keluarga

T

: Terus ada berapa orang yang dikategorikan anak di dalam rumah?

J

: Cuma satu.

T

: Apakah semua anggota keluarga yang dewasa menggunakan gadget atau
perangkat teknologi?

J

: Iya semuanya.

T

: Itu milik sendiri atau berbagai?

J

: Milik sendiri.

T

: Apakah anak anda menggunakan gadget?

J

: Kalau untuk anak tidak punya, tapi dia pinjam punya orang tua.
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T

: Apakah anda mengizinkan anak menggunakan Gadget?

J

: iya mengizinkan tapi ada waktu-waktunya

T

: Apa alasan anda mengizinkan anak anda menggunakan gadget?

J

: Biasanya kan pendidikan, kalau pendidikan biasanya kan kita dapatkan
disekolahan. Kalau dengan gadget biasanya dia bisa dapet pendidikan
juga, biasanya bahasa inggris dia bisa dapatkan pengetahuan dari youtube,
terus pengetahuan kayak permainan bikin apa atau kertas apa biasanya dia
dapatkan di internet.

T

: Gadget apa yang biasanya anak anda gunakan?

J

: Biasanya sih HP, iya HP doang

T

: Menurut anda, perangkat gadget apa sih yang paling cocok untuk anak?

J

: Kalau yang untuk anak itu sih sebenarnya ya HP sih untuk sementara dia
umur 4 tahun sih masih HP. Tapi untuk perkembangan dia selanjutnya
misalkan sudah SD atau SMP ya biasanya sampai SMP yang lebih ini
laptop. Tapi untuk sementara sih HP.

T

: Selain gadget apakah anak anda menggunakan perangkat teknologi lain?

J

: Tidak, Cuma HP saja

T

: Bisa anda ceritakan bagaimana awal mulamya anak anda itu bisa
mengenal dan menggunakan gadget?

J

: Awalnya itu dari dia umur dua tahun, kalau mau tidur, papanya suka
pasang lagu sampai akhirnya dia uur dua tahun sudah bisa menghafal tujuh
lagu. Jadi mengenalnya dia dari umur dua tahun sih setelah itu
perkembangan dia udah betambah umur dia udah minta nontonnya pakai
youtube sampai sekarang.
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T

: Tapi dari dia umur 2 tahun itu, ada tidak peran dari orang tua mungkin
tidak Cuma lagu-lagu saja tapi juga bacain cerita sebelum tidur atau
dongeng-dongeng biasanya gitu?

J

: Kadang cerita mengenai si kancil, setelah dia udah dua tahun lagu-lagu
dia sudah hafal semua, terus kalau mau tidur dia cerita si kancil udah itu
aja sih.

T

: Bagaimana pola anak anda menggunakan gadget? maksudnya dari sisi
waktunya

J

: Waktunya itu biasa setelah dia pulang sekolah dan mau tidur. Itu
dibolehinnya karena kalau diteruskan dia pegang HP juga tidak baik kan
buat kesehatan mata, terus nanti dia jadi ketergantungan dengan HP jadi
dibatasin dengan pada saat dia pulang sekolah, jam istirahat maksimal dua
jam, setelah main terus mau tidur satu jam.

T

: Bagaimana anak menggunakan gadget? apakah dia bermain sendiri atau
ditemenin orang tua?

J

: Kadang ditemenin orang tua, kadang dia sendiri.

T

: Biasanya sehari berapa jam dia bermain gadget?

J

: Kalau sehari di total ya bisa tidak tentu sih, kadang kalau dia lagi pengen
main HP tuh bisa total dari siang sampai malam tuh paling banyak tuh
empat jam, tapi tidak continue ya bisa siang dua jam, malam satu jam,
nanti mau tidur satu jam gitu.

T

: Biasanya konten apa yang dibuka oleh anak?

J

: Biasanya youtube lagu sama biasanya film, film-film cartoon.

T

: Selain youtube mungkin ada tidak mungkin dia cari-cari informasi dari
internet?

J

: Oh, belum karena dia kan masih umur empat tahun ya masih belum bisa
baca, jadi dia biasanya buka yang biasa kalau buka youtube, buka awal
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kan udh ada cartoon-cartoon nah itu yang dibuka biasnaya. Jadi belum
yang nyari apa-apa belum cuma untuk game-game gitu, dia mulai agak
seneng gitu. Tapi belum yang dia tidak tahu permainannya dia tidak main,
kebanyakan film cartoon.
T

: Untuk yang game-game itu, game yang seperti apa yang biasanya dia
download?

J

: Game kayak game tom cat, terus game permainan anak gitu mobil balap,
motor balap gitu

T

: Apa ada waktu-waktu tertentu dimana anak boleh dan tidak boleh
menggunakan gadget?

J

: Iya saya kasih dia batas waktu hanya saat dia pulang sekolah seperti
sekarang ini, terus setelah dia habis belajar malam.

T

: Apakah orang tua menerapkan kontrol yang ketat pada anak
menggunakan gadget?

J

: Kalau kontrol yang ketat sih, belum ya hanya untuk masalah waktu aja,
waktu dia hanya dibatasin aja. Kalau untuk kontrol ketat belum karena dia
kan belum bisa baca hanya baru nonton-nonton aja. Jadi kontrolnya hanya
batas waktu aja, harus sekian lebih dari itu tidak dikasih.

T

: Apakah anda selalu menemani anak anda ketika bermain gadget?

J

: Kadang nemenin, kadang tidak. Kadang kalau dia lagi mau tidur, minta
youtube saya kasih. Tapi kalau malam biasanya di kamar barengan. Kalau
siang aja jadi pada saat dia mau tidur, mau nonton saya kasih terus saya
melakukan aktivitas lain dia di kamar.

T

: Tapi untuk yang aktifitas dia yang malam itu, dia kan pasti selalu mau
minta untuk mau buka youtube, maksudnya dari orang tua ada tidak cara
lain agar anak bisa tidur tanpa menggunakan gadget? mungkin pasang
DVD atau nonton tv biasa aja?
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J

: Biasanya kalau malam abis nonton upin&ipin jam enam lebih terus
belajar sampe jam delapan dia nonton, jam sembilan dia udh harus tidur.

T

: Bentuk kontrolnya yang secara psikology seperti apa?

J

: Kalau segi kontrolnya sih dari segi psikologi ya kita membatasin waktu
aja, ya kita liat dari umurnya saja kan masih empat tahun ya masih TK jadi
membatasinnya karena takut aja matanya rusak karena sinarnya. Kalau dia
tidak mau ya terpaksa wifinya kita matiin gitu.

T

: Kalau dari secara sikapnya mungkin, orang tua bersikap seperti apa
kepada anak?

J

: Kalau yang namanya anak susah ya udah pegang HP, apalagi nonton
youtube suruh stop, itu paling susah tidak mau gitu jadi ya sikap kita
diomongin udah waktunya nih udah selesai, tapi dia tetap tidak mau
karena kan lagi asik, ya udah akhirnya kita matiin wifinya. Jadinya loh kok
terputus gitu, oh iya pulsanya udah abis jadinya tidak bisa nonton youtube,
nah udah deh baru mau. Tapi kalau dengan kita kasih keras terus marah
gitu, malah dianya ngerebut. Jadi ya udah gitu aja sikapnya matiin wifinya
jadi dia mau juga stop tidak mau main lagi.

T

: Tapi maksudnya pas wifinya dimatiin itu apa dia tau juga atau gimana?

J

: Tidak tahu dia, karena kalau dia kan mobile data di HP itu dimatiin dia
udah bisa nyalain, udah ngerti. Jadi kita matiin dari yang kontrol wifinya
kita matiin jadi taunya dia pulsanya abis gitu.

T

: Terus kalau dari orang tua tuh mungkin ada sikap yang lebih tegas tidak
kepada anak?

J

: Kalau untuk dia bermain gadget gitu sikap yang tegas sih kalau kelamaan
aja mainnya, karena takutnya ke matanya itu ya paling itu aja sih yang
tegas. Kalau udah kelamaan kita udah marah, pokoknya udah tidak boleh.
Jadi ya itu kita matiin wifinya. Cuma kalau untuk marah yang gimana sih
tidak.
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T

: Kalau weekend gitu dia seharinya itu bisa main berapa jam?

J

: Oh iya kalau weekend gitu dia bisa main lebih dari empat jam kali ya.
Kecuali kalau dia tidak main diluar, tetapi kalau misalnya di rumah dia
bisa main empat jam. Tapi kalau lagi diluar tidak pegang HP karena kan
tidak ada jaringan internetnya gitu.

T

: Apakah anda pernah mengkahawatirkan resiko yang muncul dari anak
bermain gadget?

J

: Iya pasti, karena kalau anak udah main gadget itu yah kebanyakan yang
pertama dia jadi kecanduan, kalau udah pegang itu maunya itu terus
akhirnya dia tidak berinteraksi dengan teman-teman diluar udah gitu
pengaruh ke matanya jadi ya sangat dikhawatirkan sih seperti itu.

T

: Bagaimana dampak gadget terhadap perkembangan sosial dan karakter
anak? mungkin anak lebih senang sendiri atau tetap bersosialisasi?

J

: Iya, kalau untuk perkembangan terhadap anak sih yang saya lihat
kebanyakan begitu. Kalau udah pegang HP udah keasikan seperti cuek
sama sekelilingnya dia udah asik aja main. Tapi ya itu kalau udah lihat
sekelilingnya seperti itu, saya terapkan ke anak ya harus ada batas
waktunya. Kalau weekend keluar dia tidak boleh pegang HP, dia pegang
HP Cuma di rumah.

T

: Dari sisi pergaulannya mungkin apakah ada perubahan mungkin yang
tadinya seneng main diluar mungkin gara-gara gadget, jadi malas main
keluar sama temen-temennya gitu?

J

: Kalau untuk sementara ini sih dia masih mau main diluar, main sepeda,
masih mau main sama temen-temennya, jadi pengaruhnya khusus ke anak
saya sih belum, belum begitu besar.

T

: Kalau dari faktor lingkungan sendiri mungkin dari temen-temennya
mungkin ada juga yang main, jadi dia pengen ikut-ikutan.
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J

: Ya ada sih temennya disini yang udah dipegangin ipad, Cuma ya gitu
karna diluar dia liat temen-temennya ya ikut nonton bareng, setelah itu
udah berantem rebutan gitu udah dia pulang. Tapi tidak saya kasih HP
sendiri kadang ada sih temen-temen disini gitu.

T

: Menurut anda apakah gadget memiliki manfaat buat anak? misalkan tadi
kan udah disebut pendidikan, mungkin selain pendidikan atau hiburan?

J

: Bisa juga sih kalau kita memakainya dengan bijak ya pasti ada
manfaatnya kecuali kalau dia, kebetulan dia belum main game ya kalau
main game saya rasa sih kalau dia pegang gadget untuk main game sih
saya rasa kurang bermanfaat. Karena akhirnya dia jadi lupa belajar karena
sibuk dengan game. Maka saya berusaha agar dia tidak main game dulu,
kalau sekarang sih hanya sebatas youtube.

T

: Menurut anda gadget lebih banyak manfaat positif atau negatifnya?

J

: Tergantung kita yang pake ya, kalau kita pakenya untuk belajar, kan
sekarang gampang tuh tinggal buka mau belajar membaca udah ada, kita
mau berhitung udah ada. Jadi tergantung pemakainya, kita memakainya
dengan bijak untuk yang pendidikan ya banyak manfaatnya. Karena
sekarang kan jaman udah gampang ya teknologi udah canggih tinggal cari
di internet. Jadi kalau kita memakainya dengan benar ya banyak sekali
manfaatnya.

T

: Di dalam keluarga itu siapa yang paling sering mengontrol anak dalam
bermain gadget?

J

: Kalau di keluarga sih yang jelas ibu ya, karena ibu yang 24 jam bersama
anak, kalau bapak kan pagi udah berangkat pulang udah malam, jadi yang
kontrol sih ibu.

T

: Seberapa jauh keterlibatan anda dalam memantau anak dan gadgetnya?
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J

: Keterlibatannya ini banget, cukup tinggi karena dia pake HP ibu nya
bukan HP sendiri, kecuali kalau dia pake HP sendiri kita tidak bisa
kontrolnya. Cuma pada saat kita tidak pakai, dia yang pakai HP gitu.

T

: Bagaimana keterlibatan anggota keluarga lain?

J

: Kalau keterlibatan anggota keluarga lain, khusus untuk bapaknya setelah
pulang jam kerja jam delapan setelah itu udah tidak. Jadi bapaknya Cuma
berapa jam ya satu-dua jam.

T

: Kalau misalkan keterlibatan yang misalnya saudara atau ada ponakan, dia
ikut terlibat juga tidak sih?

J

: Tidak, jadi cuma orang tua saja.

T

: Bagaimana dampak gadget terhadap interkasi di dalam keluarga?
Maksudnya pola komunikasinya tetap baik atau makin berkurang?

J

: Tetap baik

T

: Anak juga tetap terbuka?

J

: Sebenarnya kan liat dari faktor umurnya juga ya, umur masih empat
tahun kadang kalau dia buka gadget begitu bisa bareng-bareng sama
bapaknya, dikamar bisa bareng sama mamanya. Tapi kalau jam-jam
istirahat gitu ya sama mamanya aja, sama papanya tidak.

T

: Bagaimana pola komunikasi keluarga yang efektif dalam menantau anak
bermain gadget?

J

: Oh komunikasinya? Komunikasinya ya dikasih pengertian aja pokoknya
waktu belajar tidak boleh pegang HP, jam sembilan udah harus tidur, jadi
ya harus nurut.

T

: Misalkan ada aturan-aturan yang lagi kumpul keluarga, bener-bener yang
harus quality time banget, tidak boleh main?
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J

: Tidak juga sih, tergantung anaknya kadang kalau kita terapkan begitu
tapi anaknya pengen main, terus kita tidak boleh anaknya jadi rewel ya
udah akhirnya kita kasih.

T

: Bagaimana peran komunikasi keluarga dalam mengontol anak?

J

: Ya peran komunikasi keluarga ke anak ya, ya menurut saya sih penting
ya jadi dari kecil memang sudah harus diterapkan pegang HP hanya dua
jam lah maksimal, pada saat dia tidak belajar sama malam waktu satu jam.
Maunya begitu prakteknya cuma kadang kita udah kasih waktu sekian
tidak mau begitu mungkin dari faktor umur kali ya empat tahun.

T

: Kalau weekend kan dia main sama bapaknya, nah peran bapaknya seperti
apa dalam weekend atau mungkin hari biasanya kan terbatas banget
waktunya, jadi gimana cara memanfaatkan waktunya?

J

: Biasanya diajak bermain, tetapi kebanyakan sih ketemu bapaknya minta
HP bapaknya. Jadi kadang bapaknya sih tegas juga bilang HP ketinggalan
di kantor jadi tidak dikasih. Kalau weekend dia lebih suka main HP
bapaknya karena bapaknya libur jadi kadang bilangnya “HP papa
ketinggalan di kantor” jadi ya mainnya HP mamanya saja.

T

: Kalau peran anda sendiri gimana? Quality timenya sama anak
bagaimana?

J

: Ya lebih banyak sama ibunya sih

T

: Kalau misalkan yang diluar gadget mungkin aktifitas apa sih yang
biasanya dilakukan bersama?

J

: Biasanya masak berdua, dia pengen tau anaknya kan kebetulan rasa ingin
tahunya banyak jadi mamanya mau bikin kue atau lagi masak dia pengen
tau “ma masak apa?” terus dia yang bantuin. Kadang udah saya ajarin cuci
piring gitu-gitu. Ya lebih bisa quality timenya sama mamanya. Kalau
pegang gadget ya kalau mau tidur aja, mau tidur di kamar baru dia minta
HP gitu.
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T

: Apakah selama ini ada komunikasi antara orang tua dengan anak melalui
gadget? mungkin lewat sosmed?

J

: Tidak ada

T

: bahasa seperti apa yang paling sering diucapkan dalam memantau dan
mengontrol anak bermain gadget? maksudnya secara verbal (kata-kata)

J

: Ya ngikutin bahasa anak-anak gitu, ya dimengerti anak. kalau misalnya
masih kecil kita udah gini-gini nanti kan susah ya pemahamannya. Jadi ya
sekedar kalau dia lagi bermain gadget gitu dia udah paham kalau misalnya
volume dikecilin ya udah di kecilin, sinarnya diredupin udah paham paling
sebatas gitu aja sih.

T

: Pernah tidak anak membuka konten yang menurut orang tua belum
pantas untuk dikonsumsi anak?

J

: Kalau yang saya pantau sih ada, pernah sekali ada langsung saya ambil,
pura-pura bilang ada SMS atau WA langsung saya pause terus saya hapus
gitu. Kayak youtube ikan duyung-duyung tapi bukan cartoon tapi dia
orang gitu nah menurut saya sih dia belum pantas melihat begitu. Jadi
kadang saya hapus gitu, maunya saya sih dia yang cartoon-cartoon aja

T

: Kalau komunikasi secara nonverbalnya seperti apa? seperti gesture badan
atau gerak tubuh yang menunjukan anak harus patuh?

J

: Ya paling kalau gerak tubuh, paling dipelototin udah menunjukan
ekspresi marah, kalau misalnya lagi ada orang dia main gadget suaranya
terlalu keras, suruh kecilin.

T

: Apakah anda pernah memberikan hukuman kepada anak? hukuman
dalam arti bermain gadget?

J

: Pernah, awalnya dia dikasih tau di suruh stop tapi tidak mau, jadi
konsekuensinya besok tidak boleh main. Misalnya dia disuruh belajar atau
apa tidak mau, maunya nonton youtube pernah saya kasih hukuman satu
minggu tidak pegang HP. Pernah dia minta sampai dia nangis-nangis jadi
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pernah dia satu minggu tidak pegang HP sama sekali. Itu sekali doang
setelah itu ya minta lagi.
T

: Untuk yang sabtu-minggu dia tidak pegang HP itu jadi aktivitas dia apa?

J

: Kebetulan di sekolah dia langganan majalah mombi, jadi berdua sama
mamanya seperti bermain, nulis jadi berusaha untuk dia melupakan
gadget. Sempat terlintas dia minta cuma saya bilang HP nya rusak lagi
diperbaikin terus dia tidak minta lagi satu minggu full tidak sama sekali.

T

: Dari hukuman tersebut, bermanfaat juga buat dia?

J

: Iya, terus akhirnya mamanya lupa nih pegang HP, tuh kan HP nya udah
balik diminta lagi deh. Jadi sebenarnya anak itu pegang HP itu sebenarnya
karena orang tuanya pegang HP. Jadi kalau orangtuanya seharian tidak
pegang HP, dia tidak akan minta gitu. Cuma kan kita susah juga ya dalam
sehari minimal ada pegang HP ya misalkan SMS atau sosial media gitu
jadi ya sebenarnya tergantung dari orangtuanya juga sih menurut saya.

T

: Jadi kesannya anak meniru kegiatan orang tua ya?

J

: Iya, jadi kalau kita misalkan dari awal tidak mengenalkan anak pada HP,
nonton youtube atau apa pasti dia tidak tahu, tapi karena dari kecil dia
sudah kita kenalkan akhirnya sampai sekarang dia jadi seperti sama HP
terus

T

: kemudian untuk yang hukuman satu minggu benar-benar tidak pegang
HP kenapa tidak mencoba untuk menerapkan lagi?

J

: Rencananya itu kita mau menerapkan lagi, cuma dianya itu sudah ngerti
dibohongi itu udah ngerti, misalnya kita simpen bilangnya Hp nya rusak,
tapi nanti kita lupa nih taro dimana nanti dia bisa ketemu jadi dia bilang
“tuh kan mama bohong” jadi kan kita serba salah. Mau kita bohong juga
salah karena kita jadi ajarkan dia bohong, jadi yaudahlah kita terapkan dia
ke batas waktu nonton aja tetap boleh tapi batas waktunya diterapkan
maksimal dua jam gitu.
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T

: Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak? misalkan orang
tua kasih challenge ke anak untuk tidak pegang HP dalam sehari,
kemudian sebagai hadiah diberikan es krim atau makanan?

J

: Dulu pernah sih ak terapkan seperti itu, satu hari tidak boleh pegang HP
nanti mama ajak jalan-jalan, main game, ke mall tapi ya itu namanya
pikiranya udah ke HP ya udah mulai nonton lagi, jadi belum bisa
diterapkan lagi. Padahal pengen tapi belum.

T

: Apa tujuan keluarga dalam mengasuh anak berkaitan dengan gadget
sendiri?

J

: Kalau sebagai peran orang tua sekarang ini gadget penting banget, kalau
bisa sih dia sekarang ini masih pake gadget, karena masih umur empat
tahun jadi masih pakai HP, tapi kalau untuk nanti dia sekolahnya semakin
mulai untuk membutuhkan, misalnya dari sekolah mulai membutuhkan ya
kita tetap memperbolehkan, tapi tetap dengan pengawasan yang ketat. Jadi
tidak pakai saja tanpa pengawasan karena gadget juga disamping
bermanfaat kadang ada negatifnya. Tetapi untuk sementara ini sih belum
terlalu diperlukan banget.

T

: Apakah orang tua pernah berpikir bahwa anak takut ketinggalan
informasi dari teman-temannya yang sudah memiliki gadget sendiri?

J

: kepikiran pasti ada, suatu saat nanti pasti akan dibelikan gadget sendiri
gitu tapi kalau umurnya udah cukup. Tapi untuk sementara saya rasa
belum perlu masih TK udah pegang gadget sendiri, karena kalau kita
ngasih nih “dek, ini gadget untuk kamu” jadi dia merasa itu milik dia,
takutnya nanti dia jadi keasikan sendiri karena udah punya sendiri, terus
nanti bermain sama temen-temennya mulai bawa-bawa gadget kesanakesini. Kalau untuk sekarang sih belum ya udah SD atau SMP yang dia
sudah membutuhkan ya pasti akan dibelikan sendiri untuk dia, kalau
sekarang belum masih pake HP biasa aja punya orangtuanya.
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T

: Apakah orang tua pernah memberikan pengarahan di awal anak
menggunkan gadget?

J

: Pernah, “pokoknya dek, kamu bukanya cartoon aja” lagi pula dia kan
belum bisa baca ya, cari-cari apa diinternet jadi yang dia tau cartoon, dia
buka cartoon, tau game itu ya buka game itu yang selebihnya sih belum.

T

: Kalau misalnya cartoon tapi yang versi konten diluar batas anak-anak,
jadi anak melihat secara visual tidak hanya kata-kata saja, apakah pernah
anak membuka tanpa sepengatuan orang tua?

J

: Kayaknya tidak deh, karena kalau biasanya dia buka youtube saya
sedikit-sedikit melihat, “kamu nonton apa dek?” “ini upin&ipin” kalau dia
buka upin&ipin kan bawah-bawahnya juga ada upin&ipin, nah nanti dia
pilih sendiri mau nonton yang mana. Jadi kalau untuk kebuka yang belum
pantes untuk dia lihat sih kayaknya belum deh.

T

: Apakah dia tipe anak yang terbuka kepada orang tuanya? Dalam arti
harus ditanya dulu baru menjawab?

J

: Kadang dia cerita sendiri, kadang harus ditanya dulu. Kadang kalau dia
tidak cerita sendiri, ya kita tanya. Kadang gini “ma, tadi Alfaro (temennya)
potong rambut temennya” gitu dia cerita ya nanti mamanya nanya lagi.
Tapi kadang kalau dia pulang sekolah gitu setiap hari selalu ditanya
mamaya hari ini belajar apa, main apa, jadi cenderung mamanya aktif
tanya ke anaknya.

T

: Apa pesan yang biasanya diberikan kepada anak? apakah pesan yang
hangat atau pesan ancaman?

J

: biasanya sih pesannya hangat “dek, kalau jadi anak harus jadi yang baik
sama temen-temennya” Cuma kalau saya liat, kalau dia berinterkasi
dengan temannya tuh dia cepet ngikutin apa yang kira-kira temennya
lakuin, misalnya berantem nanti dia ikut-ikutan. Mamanya suka kasih tau
kalau jadi anak tuh yang baik yang ini, tapi dia suka bilang gini “aku mau
jadi jahat aja” apa mungkin dia belum tahu maksudnya atau masih ikut-
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ikutan jadinya mamanya mengancam “”kalau kamu jadi anak yang jahat,
nanti mama tidak ajak kamu jalan-jalan, mama tidak belikan kamu
mainan”. Paling hanya sebatas segitu aja ancamannya, tidak yang sampai
parah sih.
T

: Dari kedua pesan tersebut yang paling efektif yang mana?

J

: Pesan yang efektif sih biasanya pesan hangat “ÿa udah ma, aku jadi anak
baik aja biar aku bisa diajak jalan-jalan ke mall”

T

: Misalkan dia lagi jalan-jalan nih ada tidak pengen beli mainan-mainan
khusus anak-anak selain gadget?

J

: Pasti, dia setiap pergi kemanapun dia lihat mainan pasti ingin beli,
walaupun tidak dibolehin mamanya tetap dipegang mainannya, mamanya
harus beli harus bayar kalau tidak dia nangis. Jadi ya kemanapun dia pergi
beli mainan baru udah deh beli jadi lupa sama gadget.

T

: Tapi selalu dibelikan?

J

: Selalu, karena kalau tidak belikan, dia nangis walaupun udah dimarahin
tidak boleh beli ya tetap saja nangis. Ya udah akhirnya mamanya belikan
deh.

T

: Mungkin anda pernah berpikir mainan tersebut tidak terlalu berguna
untuk anak, atau sama saja seperti dirumah?

J

: Iya kadang saya suka bilang “”dek, itu kan sama kayak dirumah” tapi dia
udah bisa jawab walaupun bentuknya sama mobil-mobilan. Tapi bentuk
fisiknya beda yaudah belikan.

T

: Tapi apakah mungkin dia mengenal mainan barunya itu dari youtube?

J

: Kalau mainan sih tidak, yang dia tau biasanya kinder joy, yang kalau
dibuka ada mainanya, jadi setiap ke indomaret pasti mau beli kinder joy.
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TRANSKRIP WAWANCARA II
Data Diri Responden :
Nama

: Yoni Rotty

Umur

: 42 tahun

Pendidikan terakhir

: S1

Pekerjaan

: Enterpreneur

Nama Anak

: Samuel

Umur

: 11 Tahun

Waktu wawancara

: 9 Mei 2017

Tanya-Jawab

: T sebagai Pewawancara : J sebagai Responden

T

: Ada berapa orang di dalam keluarga?

J

: Bapak, ibu, anak.

T

: Terus ada berapa orang yang dikategorikan anak di dalam rumah?

J

: Cuma satu.

T

: Apakah semua anggota keluarga yang dewasa menggunakan gadget atau
perangkat teknologi?

J

: Iya

T

: Apakah anak anda menggunakan gadget?

J

: Iya

T

: Apakah anda mengizinkan anak menggunakan Gadget?
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J

: iya, karena memang untuk dia killing time, tapi mostly sih tidak. Saya
memberikan dia gadget untuk berkomunikasi dengan kami, dan juga
ketika dia membutuhkan informasi yang diperlukan dan yang baik

T

: Gadget apa yang biasanya anak anda gunakan?

J

: Biasanya sih HP, computer, laptop

T

: Menurut anda, perangkat gadget apa sih yang paling cocok untuk anak?

J

: paling cocok kalau untuk komunikasi sih HP, tapi untuk main game atau
yang lain lebih cocok tab, PC atau laptop. Karena kalau di HP kan
layarnya terbatas jadi lebih cocok laptop atau PC.

T

: Apakah anak mempunyai gadget sendiri?

J

: Tidak, bergantian dengan orang tua

T

: Bisa anda ceritakan bagaimana awal mulanya anak anda itu bisa
mengenal dan menggunakan gadget?

J

: Sebenarnya pada saat kita mempunyai HP itu, anak tertarik akhirnya kita
kasih liat. Ternyata ada gambar dan menjadi tertarik. Untuk usia sekitar
empat SD lah mungkin pada saat HP jauh lebih canggih dari waktu itu.

T

: Apa alasan orang tua memperkenalkan anak pada gadget?

J

: karena itu salah satu alat komunikasi yang memang dipakai secara
umum, ya kita memperkenalkan gadget kepada anak

T

: Bagaimana pola anak anda menggunakan gadget? maksudnya dari sisi
waktunya

J

: Waktunya kita yang atur karena kalau tidak diatur sama kami, dia pasti
akan memakainya sesukanya tanpa istirahat. Jadi kami atur waktunya
apalagi pakainya bergiliran.

T

: Bagaimana anak menggunakan gadget? apakah dia bermain sendiri atau
ditemenin orang tua?
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J

: Kadang ditemenin orang tua, kadang dia sendiri.

T

: Anak menggunakan gadget untuk apa?

J

: main game dan nonton youtube.

T

: Biasanya konten apa yang dibuka oleh anak?

J

: Nonton youtube tentang olahraga basket, sepakbola, dan game crash
royal.

T

: Kapan waktu anak boleh dan tidak menggunakan gadget?

J

: Tentu saat dia belajar, misalnya sore, malam tentunya paling bolehnya ya
sebelum makan malam. Kalau pagi sampai siang sekolah

T

: Apakah anak membawa gadget ke sekolah?

J

: Tidak

T

: Apakah orang tua menerapkan kontrol yang ketat pada anak
menggunakan gadget?

J

: Aturan-aturan pasti waktu, terus jangan monoton nonton itu saja, cari
informasi lain yang membuat anak berkembang dan mungkin menjadi
informasi untuk pendidikan.

T

: Bentuk kontrolnya yang secara psikology seperti apa?

J

: kalau kontrol memang kita berusaha mengarahkan anak walaupun sedang
suka yang basket, sepak bola, coba cari informasi lain yang bisa ditonton
karena banyak sekali informasi yang bisa didapat dari internet.

T

: Kalau dari secara sikapnya mungkin, orang tua bersikap seperti apa
kepada anak?

J

: Tentu disiplin, ada di kala anak tidak mau nurut, pasti ada
konsekuensinya misalnya dari aturan yang sudah ditetapkan tapi anak
tetap susuah untuk stop bermain gadget, akhirnya dia harus menerima
konsekuensinya.
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T

: Apakah dari konsekuensi tersebut, anak menjadi patuh?

J

: Dia mau tidak mau stop karena sudah jadi konsekuensinya, tetapi apakah
dia akan mengulanginya lagi? Iya masih suka seperti itu. tapi balik lagi
kalau kita udah ngomong baik-baik tapi dia masih bandel ya kita berikan
konsekuensi.

T

: Apakah anda pernah mengkahawatirkan resiko yang muncul dari anak
bermain gadget?

J

: Iya pasti, takut karena gadget bisa membuka apa saja, informasi apa saja,
postifit dan negatif, resiko untuk dia membuka hal-hal negatif baik itu
tontonan atau bacaan tentu kita sering mengkhawatirkan resiko seperti itu.

T

: Bagaimana anda mengurangi resiko tersebut?

J

: Yang pasti kita ajak ngobrol, kita kasih pengertian. Pernah waktu dia
kelas tiga atau empat, dia dan teman-temannya terekspos dengan
pornografi. Jadi kayak temannya bisa menemukan keyword yang negatif
tersebut. Konon ceritanya karena diajari dari supir-supir di sekolah, dan
terekspos lah dia dan teman-temannya. Kemudian anak di usianya menjadi
problem karena hal tersebut bersifat ketagihan dan tentu kita ajak ngobrol
kemudian kita kita bisa menceritakan panjang lebar, kita hanya
memberitahu bahwa hal tersebut belum cocok dikonsumsi untuk anak
seusia kamu, belum pantas, tolong lain kali jangan diulangi lagi. Tapi
apakah langsung berhenti? Tidak, dia sesekali diam-diam membuka hal
tersebut dan ketahuan. Konsekuensi ada tidak boleh pegang HP dan
laptop. Tapi berjalannya waktu kita terus memberitahu bahwa hal tersebut
tidak baik.

T

: Tetapi dari awalnya kenapa bisa ketahuan orang tua?

J

: ketahuan karena kita lagi kumpul temen-temen, ya anak-anaknyakan lagi
main. Kemudian ada salah satu anak yang pinjem HP om nya dan pas
dibalikin, om nya liat searchnya takut isi HP diberantakin sama anak-anak,
ternayat begitu dilihat, kaget lah dia kok search googlenya udah yang
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macem-macem sampai penetrasinya ke anak SD. Padahal orang tua ingin
kasih tau hal tersebut ke anak tunggu anak SMP tapi pelan-pelan.
Kemudian ketahuan yang kedua karena kita sharing laptop ya, pas liat
historynya, ternyata ketahuan lagi dan anak mengaku iya masih membuka,
dan tindakan orang tua ya diajak ngobrol lagi.
T

: Dari problem tersebut, apakah anak pernah cerita dengan kasus yang
sama?

J

: iya ada, kita bilang kalau ada apa-apa bilang. Kalau lagi nonton youtube
kadang bisa muncul, dan kita tidak tahu isinya apa. kita juga sering tanya
“kamu nonton apa?” tau nih dikasih temen, ya udah jangan dilihat. Tapi
anak masih terbuka

T

: Apakah sampai sekarang anak masih melakukan hal yang sama?

J

: Kayaknya sekarang karena dia lagi senang di olahraga itu jadi belum lah,
jangan deh kalau bisa

T

: Bagaimana dampak gadget terhadap perkembangan sosial dan karakter
anak? mungkin anak lebih senang sendiri atau tetap bersosialisasi?

J

: yang pasti pada saat anak pegang gadget, dia memang tidak peduli
dengan sekitarnya. Jadi kita harus ingetin dia itu lagi ada tamu, salam dulu
atau apa gitu. Karena mereka lebih fokus sama HP nya. Tapi kita tidak
mau tahu jadi kalau kita butuh sesuatu atai bantu apa jadi anak harus siap.
Kalau misalnya mau masuk mobil atau berangkat udah harus siap aja. Dan
sambil jalan itu kita juga bilangin sambil jalan jangan sambil main HP.
Dan kita juga menerapkan ke orang tua juga supaya tidak memberikan
contoh kepada anak. kemudian biar anak tidak anti sosial juga. Kalau
perilaku ya anak kita akan jadi anak yang cuek aja sama Hpnya

T

: Dari sisi pergaulannya mungkin apakah ada perubahan mungkin yang
tadinya seneng main diluar mungkin gara-gara gadget, jadi malas main
keluar sama temen-temennya gitu?
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J

: Karena satu kelas juga tidak banyak teman sekelasnya Cuma dua belas
anak,

ya

pertama

teman

sekelasnya

itu,

dan

sekolah

tidak

memperbolehkan anak bawa HP jadi anak main di lapangan sama semua
mau cewek atau cowok
T

: Kalau dari faktor lingkungan sendiri, bagaimana pergaulannya?

J

: kalau dengan saudara, iya mereka main gadget, tapi sampai permainan
yang kebetulan bareng. Tapi kita lihat juga kalau dia main tetapi lebih
banyak ke gadget, dibanding dengan ngobrol sama saudaranya ya kita
tegur juga. Atau yang satu main semua nonton. Kalau yang tetangga,
karena beda usia ya jaraknya jauh-jauh jadi dia tidak begitu main.

T

: Menurut anda apakah gadget memiliki manfaat buat anak?

J

: Ada manfaatnya dalam hal satu komunikasi pasti, itu hal yang diperlukan
untuk jaman sekarang. Kedua informasi apapun juga seperti wikipedia itu
sangat bermanfaat. Kita bisa baca apa saja, tau informasi hanya click
away.

T

: Kalau dibilang dari segi pendidikan, apakah sekolah itu menyuruh anak
untuk mencari informasi dari luar?

J

: Kalau sekolah anak saya kebetulan belajarnya menggunakan laptop jadi
kalau tidak boleh menggunakan gadget itu seperti HP. Tidak boleh
digunakan di kelas tapi kalau setelah itu mau digunakan untuk pulang, itu
tidak masalah. tapi mereke belajarnya ini pakai laptop jadi semua pelajaran
sudah ada di laptop, mostly pembelajaran dia dari laptop. Tapi kalau
memang pelajarannya mengharuskan mencari informasi dari luar seperti
translate atau informasi tambahan lain, sekolah tentu mengharapkan anak
untuk googling atau search informasi yang dia inginkan diluar sekolah.

T

: Menurut anda gadget lebih banyak manfaat positif atau negatifnya?

J

: Dua-duanya kalau saya bilang, segala sesuatu itu kan bisa diliat dari
positif atau negatif. Jika PC, laptop atau HP pure digunakan untuk
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pekerjaan, atau pelajaran pastinya bermanfaat positif. Tapi jika kita hanya
fokus pada laptop, itu berdampak negatif karena kita fokus ke laptop saja
dan tidaka da interaksinya.
T

: Di dalam keluarga itu siapa yang paling sering mengontrol anak dalam
bermain gadget?

J

: Dua-duanya, saya dan suami.

T

: Peran ayah sendiri seperti apa sih dalam memantau anak?

J

: Kurang lebih kami hampir sama, tapi suami lebih banyak untuk ngobrol
karena anak kami laki, jadi tugas dia yang memberitahukan anak lakinya
mengenai hal negatif tadi. kita bagi peran sih, jadi laptopnya itu kita taro
di depan jadi sama-sama pantau terus kalau udah waktunya harus stop.
Kalau misalnya ada hal negatif tadi ya lebih banyak bapaknya yang
ngobrol ke anak lakinya.

T

: Bagaimana dampak gadget terhadap interkasi di dalam keluarga?
Maksudnya pola komunikasinya tetap baik atau makin berkurang?

J

: Dampak positifnya adalah misalnya dia menggunakan untuk mencari
informasi. Negatifnya ya itu dia kalau msialnya disuruh melakukan tugas
yang harus dilakukan misalnya tugas rumah, dia jadi malas karena dia
sibuk dengan Hpnya. Terus muka anaknya langsung bete gitu “tidak tau
apa lagi main HP nih” jadi ya kadang-kadang komunikasi tingkat tinggi
juga terjadi dari nada rendah sampai nada tinggi juga. Terus negatifnya ya
itu asik dengan gadgetnya sendiri.

T

: Kalau dari sisi komunikasinya tetap baik?

J

: Tetap baik, bukan berarti berantem terus, tetapi ya namanya anak
dibilangin tidak nurut ya bisa naik darah juga.

T

: Bagaimana pola komunikasi keluarga yang efektif dalam menantau anak
bermain gadget?
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J

: Memantau paling ya kita sebagai orang tua melihat ngapain sih, lihat apa
sih, yang penting ngobrol terus itu tetap harus berjalan baik. Kita harus tau
anak itu lagi senang apa sih, kalau misalnya gadget, kita harus cari tau
aktifitas lain apa sih anak yang bergerak gitu. Kan kalau gadget Cuma
diem aja, jadi yang penting komunikasi terus berjalan non konflik agar
orang tua tahu dan mengenal anak apa sih yang biasanya dilihat anak.

T

: Bagaimana cara orang tua mengalihkan anak untuk tidak bermain
gadget?

J

: Tergantung anaknya minatnya kemana atau senengnya kemana, memang
harus dialihkan. Sebete-betenya anak ya harus dialihkan seperti baca buku,
nonton.

T

: Bahasa seperti apa yang paling sering diucapkan dalam memantau dan
mengontrol anak bermain gadget? maksudnya secara verbal (kata-kata)

J

: pastinya nama anak aku kan “Sam” Sam nonton apa? liat HP nonton apa
sih dan kadang kita sambil liat, dan kita usahakan agar anak bermain
gadget di depan jangan dikamar supaya kita bisa memantau anak juga
karena kan Hpnya barengan.

T

: Kalau komunikasi secara nonverbalnya seperti apa? seperti gesture badan
atau gerak tubuh yang menunjukan anak harus patuh?

J

: Pasti verbal dulu, kita kasih tau sampai jam segini ya, kemudian ada
peringatan pertama ya sampai jam segini. Non verbalnya bisasanya sudah
terjadi dua kali dipanggil tidak nurut sudah keluar ekspresi yang marah,
dan anaknya udah takut.

T

: Apakah anda pernah memberikan hukuman kepada anak? hukuman
dalam arti bermain gadget?

J

: Ada tapi tergantung periode tertentu, ada jam per hari kadang minggu
tergantung.

T

: Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak?
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J

: Kita tidak pernah menerapkan reward kepada anak kalau dia berbuat
baik, dia akan dapat apa. kita tidak menerapkan redard dan punnishment
ya paling hanya “goodboy thankyou” tapi kami tidak memberikan hadiah
karena semata-mata dia berharap akan mendapat hadiah kalau berbuat
baik, tapi punnishment itu diberikan serta-merta diberi punish, tetapi kita
kasih warning dulu, kasih pengertian dulu, kalau sudah keterlaluan baru
diberi hukuman.

T

: Apa tujuan keluarga dalam mengasuh anak berkaitan dengan gadget
sendiri?

J

: kalau kami tujuan utamanya bisa berkomunikasi, just in case kalau
diberikan gadget sendiri untuk pulang sendiri atau memesan mobil online
sendiri, itu tujuan utamanya seperti itu. untuk berkembang, tergantung
anaknya seneng ke arah mana ya kalau kami sih lebih ke komunikasi.

T

: Apa pesan yang biasanya diberikan kepada anak? apakah pesan yang
hangat atau pesan ancaman?

J

: dua-duanya pernah. Jika kamu tidak ini saya akan melakukan ini ya.
Pesan yang hangat seperti membangun ya pernah juga. Jangan terlalu
dekte nanti ini.

T

: Ada situasi tertentu tidak kapan orang tua harus memberikan pesan yang
hangat dan pesan ancaman?

J

: Pasti kalau ancaman udah marah, karena dikasih tau berkali-kali tidak
nurut. Kalau pesan hangat ya ketika non-konflik time, jadi pada saat dia
tanya kenapa tidak boleh main HP terlalu lama dan kenapa sampai
sekarang belum diberikan HP sendiri ya kita memberikan alasan. Kalau
misalkan dia udah sibuk sama Hp, tidak mau belajar, tugas rumah tidak
dikerjakan ya sudah jadi pesan ancaman.

T

: Dari kedua pesan tersebut yang paling efektif yang mana?
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J

: Sepertinya bukan ancaman efektif ya tapi ancaman itu seperti peringatan
terakhir yang pasti didengar oleh anak. kalau pesan yang hangat kecuali
untuk yang seumuran anakku karena dia dia belum masuk ke stage nya,
jadi dia lebih banyak bertanyanya dari pada mendengarkan. Mungkin dia
udah bisa mengerti tapi dia tidak nurut. Tetapi tergantung dari anak ya
yang penting dia main dulu, saya tidak bilang efektif tapi biasanya udah
diberikan warning terakhir yang sudah berujung pada ancaman.

T

: Siasanya yang lebih sering mengingatkan anda atau bapaknya?

J

: Dua-duanya, atau dalam waktu yang bersamaan kami ada berhadapan,
jadi tidak saya saja atau bapaknya saja jadi imbang.
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TRANSKRIP WAWANCARA III
Data Diri Responden :
Nama

: Astrid Karen Rako

Umur

: 35 tahun

Pendidikan terakhir

: D3

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Nama Anak

: Rebecca

Umur

: 5 Tahun

Waktu wawancara

: 10 Mei 2017

Tanya-Jawab

: T sebagai Pewawancara : J sebagai Responden

T

: Ada berapa orang di dalam keluarga?

J

: Ayah, ibu, anak 2 sama ART

T

: Terus ada berapa orang yang dikategorikan anak di dalam rumah?

J

: dua

T

: Apakah semua anggota keluarga yang dewasa menggunakan gadget atau
perangkat teknologi?

J

: Iya semua orang tua menggunakan gadget termasuk ART

T

: Apakah anak anda menggunakan gadget?

J

: Iya

T

: Apakah anak mempunyai gadget sendiri?

J

: Tidak, bergantian dengan orang tua
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T

: Apakah anda mengizinkan anak menggunakan Gadget?

J

: Iya, alasannya buat dia nonton youtube atau main game sih buat hiburan.

T

: Selain Gadget apakah anak menggunakan perangkat teknologi lain?
seperti laptop atau PC?

J

: Kalau anak saya yang besar sih suka pake laptop untuk mengerjakan
tugas sekolah, kalau yang kecil tidak paling hanya buka TV yang ada
youtube aja.

T

: Bisa anda ceritakan bagaimana awal mulanya anak anda itu bisa
mengenal dan menggunakan gadget?

J

: Karena mungkin ya dia juga liat kita main gadget ya jadi dia ikutan mau
main gadget juga

T

: Dari usia berapa anak mulai bermain gadget?

J

: Dari bayi sih kan udah ada mainan songs gitu ya paling setahun ya

T

: Bagaimana pola anak anda menggunakan gadget? maksudnya dari sisi
waktunya

J

: iya karena kita sih, kalau yang besar sih kita kasih waktu kalau weekend
dan ada orang tua. kalau yang kecil sih kalau semua aktivitasnya udah
semua, kalau mau main tidak masalah. Kalau dari sisi waktunya untuk
yang besar hari biasa no gadget, Cuma sabtu-minggu paling satu jam gitu.
Kalau yang kecil sih karena dia belum sekolah jadi dia nonton tapi juga
Cuma sebentar tidak lama karena dia bosenan.

T

: Bagaimana anak menggunakan gadget? apakah dia bermain sendiri atau
ditemenin orang tua?

Pola Komunikasi Keluarga..., Febrina, FIKOM UMN, 2017

J

: Kadang saya temenin. Kalau yang besar saya temenin kalau yang kecil
kadang-kadang bareng sih. Saya juga lihat kontennya apa karena
sebelumnya ternyata ada yang tidak benar juga jadi saya kasih tau

T

: Biasanya konten apa yang dibuka oleh anak?

J

: Paling youtube sih ya kalau yang kecil, kayak chanel-chanel youtube
yang princess gitu. Kalau browsing sih tidak ya, games ya paling game
princess saja

T

: Apakah orang tua menerapkan kontrol yang ketat pada anak
menggunakan gadget?

J

: Kontrolnya sih ya paling kalau udah kelaamaan ya paling kita batasin ya
kalau yang besar hanya weekend saja dan yang kecil kalau pas lagi ada
orang tua aja, jadi kontrol seperti itu sih yang bisa kita berikan.

T

: Bentuk kontrolnya yang secara psikology seperti apa?

J

: Kalau misalnya saya sih, kita tidak bisa memberikan omongan tanpa
memberikan contoh ya, jadi kalau kita di rumah ya kita juga harus
menunjukan pada anak, kalau lagi sama anak kita tidak main gadget. kalau
misalnya kita sama anak ya udah bareng main uno atau main yang ramerame. Jadi kita tidak bisa bilang kamu tidak boleh main tapi saya main gitu
tidak bisa begitu.

T

: Kalau dari ketegasan orang tua sendiri seperti apa?

J

: Ya ketegasan sih mungkin soal waktu ya, tergantung kontennya so far its
okay sih tidak masalah untuk jangka waktunya.

T

: Apakah anda pernah mengkahawatirkan resiko yang muncul dari anak
bermain gadget?

J

: kalau saya sih takutnya karna pornografi ya, karena udah besar ya. Kalau
yang kecil sih belum lihat resikonya.

T

: Bagaimana anda mengurangi resiko tersebut?
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J

: kalau saya sih menguranginya, saya tidak kasih gadget tidak membelikan
gadget untuk milik sendiri. Meskipun saudaranya atau temannya udah
punya sendiri tapi saya lihat anak belum bisa dipercaya, belum ada
tindakan yang membuat saya percaya jadinya belum diberikan sendiri.
kalau saya membatasinya ya saya tidak memberikan gadget gitu

T

: Apakah anak pernah bertanya kenapa hanya boleh bermain weekend
saja?

J

: Ya saya bilang karena kamu belum bisa dipercaya, kalau kamu sudah
bisa menunjukan perbuatan yang bisa dipercaya baru boleh saya kasih

T

: Apa yang harus dilakukan anak agar orang tua mau memberikan gadget?

J

: Mungkin dari hal-hal kecil, seperti orang tua bertanya pada ART apa
kegiatan anak setelah pulang sekolah dan ternyata anak masih nonton
youtube, sedangkan aturannya hanya sabtu-minggu saja.

T

: Bagaimana dampak gadget terhadap perkembangan sosial dan karakter
anak? mungkin anak lebih senang sendiri atau tetap bersosialisasi?

J

: Tetap sama aja sih, tidak ada perubahan terutama yang kecil cepat bosan
jadi kalau nonton hanya sebentar.

T

: Menurut anda apakah gadget memiliki manfaat buat anak?

J

: Ada manfaatnya buat hiburan sih

T

: Kalau untuk pendidikan sendiri apakah ada manfaatnya?

J

: Pendidikan iya, buat informasi tambahan

T

: Menurut anda gadget lebih banyak manfaat positif atau negatifnya?

J

: Tergantung dari pengguna ya, kalau digunakan untuk hal positif ya jadi
positif. Tapi kalau digunakan untuk yang negatif ya jadi negatif,
teragntung dari kedewasaan penggunanya.

Pola Komunikasi Keluarga..., Febrina, FIKOM UMN, 2017

T

: Apakah orang tua pernah memberikan pengarahan kepada anak dalam
mengakses internet?

J

: Udah, sejauh ini sih untuk pornografi dia pernah ketahuan pernah akses,
jadi kalau saya dirumah saya bisa batasin tapi kalau saya diluar tidak bisa
pantau ya

T

: Bagaimana awalnya anak bisa ketahuan membuka konten yang negatif?

J

: Bisa ketahuan karena pada saat dia browsing, terlihat dari historynya, dan
dia bisa tahu karena dari teman-temannya yang bawa laptop terus ada wifi
ya akses hal yang seperti itu dan yang bikin saya kaget tidak hanya cowok
saja tapi cewek juga ikutan.

T

: Dari kejadian tersebut, apa yang dikatakan orang tua kepada anak?

J

: Ya nasehatnya, itu bukan umurnya dan kamu bisa jadi ketergantungan
juga ya. Dan disekolah juga ada pengarahan dan sudah kita sampaikan
juga kepada anak sehingga dari orang tua dan sekolah juga sudah
memberikan nasehat.

T

: Di dalam keluarga itu siapa yang paling sering mengontrol anak dalam
bermain gadget?

J

: Kita berdua ya, sama-sama.

T

: Apakah ART juga terlibat dalam memantau anak?

J

: Ikut, karena sempat ketahuan juga anak pinjam HP mbaknya untuk hal
negatif dan akhirnya kita briefing ke mbanya untuk simpen HP baik-baik,
jangan sampai anak bisa mengakses hal tersebut.

T

: Bagaimana dampak gadget terhadap interkasi di dalam keluarga?
Maksudnya pola komunikasinya tetap baik atau makin berkurang?

J

: bisa kesitu sih, Cuma karena saya udah batasin banget ya jadi
interaksinya lebih banyak ya daripada di kasih kebebasan.
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T

: Bagaimana pola komunikasi keluarga yang efektif dalam menantau anak
bermain gadget?

J

: Ya paling komunikasi dua arah ya dan yang penting kita kasih contoh
kita juga tidak main gadget

T

: Peran ayah sendiri bagaimana dalam mengontrol anak?

J

: Jadi kita sama-sama kerja jadi kalau tidak ada saya, ya suami yang jaga
kalau suami tidak ada ya saya yang jaga karena balik lagi pada rules yang
sudah dibuat.

T

: Peran ART sendiri seperti apa dalam mengontrol anak?

J

: ART berperan penting karena dia yang lebih lama dan kita kasih tau
jangan sampai dia tidak ngomong sama kita kalau ada apa-apa dan kalau
ada apa-apa kasih tau aja biar kita juga tahu bagaimana perkembangan
anak.

T

: Apakah anda pernah memberikan hukuman kepada anak? hukuman
dalam arti bermain gadget?

J

: Paling konsekuensi sih ya, kalau misalnya dia ngelawan baru kita kasih
konsekuensi. Kalau yang kecil kita kasih konsekuensi time out, kalau yang
besar no gadget sabtu-minggu.

T

: Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak?

J

: Ada, misalnya jajan snack kalau yang kecil sih suka banget. Kalau yang
besar kasih duit jajan.

T

: Apa pesan yang biasanya diberikan kepada anak? apakah pesan yang
hangat atau pesan ancaman?

J

: Kalau saya pesan ancaman, saya jujur aja sih lebih bersifat ancaman
misalnya nilai kamu jelek atau perilaku kamu tidak baik no gadget ya.
Kalau yang kecil sih pernah no gadget seharian dan itu lumayan membaik.
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T

: Pesan yang lebih efektif, pesan yang hangat atau ancaman?

J

: Kadang-kadang ancaman lebih efektif ya

T

: Pesan yang hangat yang sering diucapkan seperti apa?

J

: Kalau itu saya tidak tegur secara rame-rame tapi saya hanya ngobrol
berdua saja supaya lebih efektif
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TRANSKRIP WAWANCARA IV
Data Diri Responden :
Nama

: Emilia Ratna

Umur

: 36 tahun

Pendidikan terakhir

: S1

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Nama Anak

: Helena

Umur

: 9 Tahun

Waktu wawancara

: 12 Mei 2017

Tanya-Jawab

: T sebagai Pewawancara : J sebagai Responden

T

: Ada berapa orang di dalam keluarga?

J

: empat, suami, saya (ibu), anak dua dan ART

T

: Apakah semua anggota keluarga yang dewasa menggunakan gadget atau
perangkat teknologi?

J

: Iya

T

: Apakah anak anda menggunakan gadget?

J

: Iya,

T

: Apakah anak mempunyai gadget sendiri?

J

: Kebetulan masing-masing anak punya, kalau yang kecil pakai HP bekas
saya dulu kalau yang besar ada IPAD

T

: Apa alasan anda mengizinkan anak menggunakan Gadget?

J

: Alasannya untuk mengisi waktu luang
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T

: Gadget apa yang biasanya anak anda gunakan?

J

: Biasanya sih HP dan IPAD

T

: Selain gadget apakah anak menggunakan perangkat teknologi lain?

J

: Iya laptop punya papanya

T

: Bisa anda ceritakan bagaimana awal mulanya anak anda itu bisa
mengenal dan menggunakan gadget?

J

: Awal mulanya karena dia sering melihat orang tuanya ya dan otomatis
tertarik sampai sekarang.

T

: Pada awalnya apakah anak yang meminta gadget atau orang tua yang
ingin memberikan?

J

: Dua-duanya sih, dia juga pengen dan saya berikan juga jadi kalau lagi
ada waktu luang ya tidak masalah.

T

: Dari umur berapa anak menggunakan gadget sendiri?

J

: Belum lama sih, dari umur delapan

T

: Bagaimana pola anak anda menggunakan gadget? maksudnya dari sisi
waktunya

J

: Dua jam maksimal dalam sehari

T

: Bagaimana anak menggunakan gadget? apakah dia bermain sendiri atau
ditemenin orang tua?

J

: Biasanya main sendiri, Cuma situs-situs yang negatif udah di batasin dan
dikasih pengarahan buka yang buat anak-anak saja. karena dia sudah
sembilan tahun sudah paham ya yang seperti itu dan saya sudah bilang
tidak boleh

T

: Biasanya konten apa yang dibuka oleh anak?
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J

: Nonton youtube tentang lego dan nyanyi, tapi lebih sering tentang lego
karena dia suka sih.

T

: Anak anda menggunakan gadget untuk apa selain youtube?

J

: untuk game sih biasanya sama untuk pendidikan juga misalnya game
matematika tapi jarang, untuk browsing juga jarang tapi pernah. Yang
lebih fun aja gitu

T

: Apakah orang tua menerapkan aturan kepada anak dalam bermain
gadget?

J

: Maksimal sehari dua jam, pokoknya tidak boleh lihat yang menjurus ke
dewasa jadi khusus anak-anak saja.

T

: Bentuk kontrolnya yang secara psikology seperti apa?

J

: Aku bilang bahayanya apa karena radiasi juga, bikin malas belajar juga.
Jadi saya kasih waktu untuk berman gadget boleh Cuma ada waktuwaktunya

T

: Kalau dari secara sikapnya mungkin, orang tua bersikap seperti apa
kepada anak?

J

: Matiin wifi, kadang dalam saat tertentu anak bisa bandel, tidak bisa
dikasih tau ya udah matiin wifi aja alasannya rusak. Saya bilang ada
gangguan.

T

: Kalau kontrol secara ketegasan dari orang tua seperti apa?

J

: Ya saya kasih tau udah waktunya udah harus mandi makan, belajar, tapi
sekarang udah paham udah nurut gitu. Kalau dulu dia masih umur tujuh
tahun masih pakai punya saya masih bandel susah dibilangin tapi seiring
bertambahnya usia dia sekarang udah mulai paham.

T

: Apakah anda pernah mengkahawatirkan resiko yang muncul dari anak
bermain gadget?
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J

: Iya pernah makanya saya kasih waktu

T

: Bagaimana dampak gadget terhadap perkembangan sosial dan karakter
anak? mungkin anak lebih senang sendiri atau tetap bersosialisasi?

J

: Tidak, dia lebih milih berteman dari gadget, kecuali tidak ada teman baru
main gadget

T

: Menurut anda gadget memiliki manfaat positif atau negatif buat anak?

J

: ada positif dan negatifnya, kalau positifnya misalnya nonton youtube
tentang lego gitu dan akan memunculkan kreatifitasnya dan dia akan
meniru misalnya buat sesuatu dari barang bekas gitu. Meskipun situs-situs
yang tidak benar udah kita tutup ya takut juga ya nanti masih dibuka gitu.
Dampak negatifnya jadi malas belajar, dan anak saya menunjukan ke
positifnya dan mungkin karena saya batasin juga ya.

T

: Di dalam keluarga itu siapa yang paling sering mengontrol anak dalam
bermain gadget?

J

: saya sih

T

: Peran ayah sendiri seperti apa sih dalam memantau anak?

J

: ayahnya karena dia kerja paling pas libur saja ikut ngatur juga, ART
tidak berperan.

T

: Bagaimana dampak gadget terhadap interkasi di dalam keluarga?
Maksudnya pola komunikasinya tetap baik atau makin berkurang?

J

: Sepertinya terbuka sih

T

: Bagaimana pola komunikasi keluarga yang efektif dalam menantau anak
bermain gadget?

J

: ya itu sih boleh main tapi dibatasin jam, atau semua tugas sekolah udah
selesai
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T

: Bahasa seperti apa yang paling sering diucapkan dalam memantau dan
mengontrol anak bermain gadget? maksudnya secara verbal (kata-kata)

J

: Marah saja, anak jadi takut

T

: Kalau komunikasi secara nonverbalnya seperti apa? seperti gesture badan
atau gerak tubuh yang menunjukan anak harus patuh?

J

: Ya menunjukan marah aja kalau dia udah kelamaan

T

: Apakah anda pernah memberikan hukuman kepada anak? hukuman
dalam arti bermain gadget?

J

: Pernah, hukumannya ya tidak boleh main hanya boleh sabtu-minggu saja.
karena kan saya dirumah jadi saya bisa memantau tidak main.

T

: Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak?

J

: tidak sih

T

: Apa pesan yang biasanya diberikan kepada anak? apakah pesan yang
hangat atau pesan ancaman?

J

: Pesan ancaman, ya saya marah saja sih dan anak saya langsung nurut.
Dan anak saya jarang tidak nurut ya

T

: Pesan hangat yang biasanya disampaikan orang tua kepada anak seperti
apa?

J

: Kalau itu pasti jadi saya bilang baik-baik, kalau main gadget kelamaan
radiasinya bisa bikin sakit dan tidak fokus dan pikirannya selalu mau buka
gadget

T

: Apakah sebelum anak tidur, orang tua juga memantau anak dalam
bermain?

J

: Memantau dan dia buka hanya sebentar saja sih setelah itu harus tidur
dan kalau ditotal sehari bermain hanya dua jam saja.
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TRANSKRIP WAWANCARA V
Data Diri Responden :
Nama

: Indiani Lindia

Umur

: 37 tahun

Pendidikan terakhir

: S1

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Nama Anak

: Marsha

Umur

: 6 tahun

Waktu wawancara

: 15 Mei 2017

Tanya-Jawab

: T sebagai Pewawancara : J sebagai Responden

T

: Ada berapa orang di dalam keluarga?

J

: Suami, saya, anak 2 sama ART

T

: Apakah semua anggota keluarga yang dewasa menggunakan gadget atau
perangkat teknologi termasuk ART ?

J

: Iya semuanya.

T

: Apakah anak anda menggunakan gadget?

J

: anak tidak punya, tapi dia pinjam punya orang tua.

T

: Apa alasan anda mengizinkan anak anda menggunakan gadget?

J

: Kadang-kadang di youtube bisa belajar ya, kalau diyoutube yang pake
bahasa inggris, dia bisa belajar, terus dia bisa memperluas wawasannya
dia.

Pola Komunikasi Keluarga..., Febrina, FIKOM UMN, 2017

T

: Bisa anda ceritakan bagaimana awal mulamya anak anda itu bisa
mengenal dan menggunakan gadget?

J

: Karena liat orang tua ya, pastikan keinginan anak ingin tahu “apasih ma?
Lagi ngapain gitu?” dia pasti kalau kita lagi buka youtube, oh videonya
apa aja gitu jadi pas dia tau ada cartoon, lagu-lagu ya udah dia tertarik.

T

: Sejak kapan anak mulai mengenal gadget?

J

: Kalau marsha itu dari tiga tahun kayaknya rasa ingin tahunya tuh tinggi,
jadi liat orang pegang apa mau. Tapi kalau adeknya lebih kecil lagi umur
dua tahun udah tahu

T

: Bagaimana pola anak anda menggunakan gadget? maksudnya dari sisi
waktunya dalam satu hari bisa berapa jam?

J

: Itu tergantung dari kita ya, jadi kalau anak kita kasih kan dia belum tahu
ya ada batas waktunya, ada radiasinya, memang saya dan suami sabtuminggu aja kasihnya jadi kita batasin sabtu-minggu dan jamnya juga kita
batasin. Karena kalau anak-anak dilepas sendiri dia tidak akan berentiberenti sampai batrenya merah gitu.

T

: Apakah dia bermain sendiri atau ditemenin orang tua?

J

: Biasanya sih main sendiri ya, karena marsha ini kan udah ngerti mau
ketik apa dia mau main apa bisa cari sendiri. Cuma saya kan pake
restricted mode jadi dia tidak bisa buka yang aneh aneh lah istilahnya

T

: Biasanya konten apa yang dibuka oleh anak?

J

: Musik kali ya biasa lagu-lagu, cartoon, itu aja sih biasanya

T

: Biasanya anak gunakan gadget buka apa selain youtube?

J

: kalau kebetulan anak saya tahunya youtube ya, belum saya kenalin
browsing apa googling apa belum ngerti dia, jadi memang tahunya
youtube aja, sosmed gitu belum dia belum tahu.
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T

: Kalau games atau download?

J

: Kalau games iya, tapi dia lebih tertarik youtube ya karena memang saya
batasin cuma sabtu-minggu ya jadi kalau saya kasih pasti bukanya
youtube.

T

: Dari Orang tua sendiri ada aturan yang ketat tidak dalam anak bermain
gadget?

J

: Iya, pasti setiap orang tua punya aturan masing-masing kali ya. Kalau
saya bandingin sama tetangga, mungkin ada yang bermain setiap hari tapi
pagi aja gitu dan semua pasti punya alasan masing-masing agar anaknya
punya wawasan luas atau bisa bahasa inggris. Kalau saya sama suami
memang batasinnya cuma sabtu-minggu aja karena menurut kami sabtuminggu cukuplah dan batas maksimal juga dua jam gitu, biar radiasinya
tidak terlalu terpapar.

T

: Biasa anak di kasih pengarahan atau pengertian yang seperti apa dari
orangtuanya biar anak patuh tidak bermain gadget?

J

: Ya saya kasih pengertian sih saya kasih alasan kenapa tidak boleh karena
bahaya kalau terlalu dekat ke mata kmu, lalu radiasi yang akan
mempengaruhi ke otak kamu. Jadi kalau udah umur lima-enam tahun udah
ngerti lah ya, udah sadar sendiri jadi kadang-kadang hari sabtu kalau dia
juga udah satu jam “ma udah” gitu. Dia udah ngerti udah capek juga

T

: apakah anak pernah bertanya kepada orang tua, kenapa dia selalu
dibatatasi maen gadget sedangkan teman-temannya diberikan kebebasan?

J

: yah pasti ya setiap anak kalau ada perlakuan berbeda dengan temannya
pasti bertanya, saya sih selalu bilang dalam setiap rumah tangga selalu
punya aturan masing-masing jadi kamu tidak bisa menyama ratakan
“misalkan kok temen saya boleh main dari siang sampe malemkok saya
harus balik dari jam segini sampe jam segini” beda mama sama papa
punya aturan sendiri dalam rumah tangga dan ini kita udah buat dan harus
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disepakati bersama karena ini buat kepentingan kamu berempat. Anaknya
sih paham dan ngerti kalau dikasih tau.
T

: kalo dari sisi orang tua ada tidak tindakan ketegasan untuk larang anak
main gadget?

J

: ketegasannya sih yah kita tegas yah dari cara kita ngomongnya juga tahu
kalau kita tidak main main. Kalau saya udah bilang tidak boleh yang kecil
sih sudah mengerti “ ma ini hari apa?” hari rabu “oh bukan hari sabtu ya?
“ bukan cuman boleh sabtu minggu aja ya. Udah ngerti sendiri kali ya,
mungkin kita kasih tahunya juga sudah tegas.

T

: orang tua sudah menerapkan bermain gadget hanya di weekend saja,
kalau misalkan anak bosan apakah orang tua memberikan gadget di harihari biasa?

J

: ia, paling dia lihat foto sama video saja. kan di hp saya ada video dia
sama foto-fotonya dia, paling dia buka buka saja dan mereka jujur “ma
aku tidak buka youtube Cuma liat video aja”.

T

: apakah dari komunikasi antara orang tua dengan anak masih tetap
terbuka?

J

: Iya masih terbuka.

T

: apakah orang tua pernah mengkhawatirkan resiko yang muncul dari
bermain gadget?

J

: ya pasti ya di rumah kita selalu bisa awasin ya, tapi sebentar lagi kan dia
besar waktunya dia akan lebih banyak sama teman-temannya dia kita juga
akan punya kekhawatiran sendiri. cuman dengan kita selalu ajarin dia jujur
ya, peraturan yang ada dirumah yang udah kita tetapin dari kecil mudah
mudahan sih kebawa terus. Walaupun dia diluar dan tidak ada kita.

T

: bagimana sih cara orang tua mengurangi resiko yang muncul dari hal
tersebut?
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J

: kalau untuk sekarang sih pengalaman saya belum ya karena anak masih
kecil kelas 1 ya jadi kegiatan dia cuma sekolah, les dan itu masih
pengawasan saya. Ya paling berdoa ya yang paling penting setiap hari. ya
paling kedepannya dia sama temen-temennya yah udah kita kasih
kepercayaan aja ke dia. Yang penting dari awal kita udah kasih tahu dia
mana yang boleh dan tidak. Mudah-mudahan dipegang sampai dia besar.

T

: apakah gadget memiliki manfaat positif atau negatif buat anak?

J

: positif atau negatif pasti ada, positifnya dia bisa belajar bahasa,
permainan-permainan ini, ningkatin kreatifitas dia, bahasa inggris juga
lebih cepat menangkapnya dengan menonton youtube. Negatifnya ya
konten-konten porno seperti itu ya kita restricted aja. Tapi untuk
sementara sih anak saya belum dapat yang negatifnya, dapatnya yang
positif aja kan soalnya saya protect.

T

: Siapa yang paling dominan di dalam mengontrol anak?

J

: Ibunya pasti, karena setiap hari ada di rumah.

T

: Kalau peran ayah sendiri ke anak seperti apa?

J

: Walaupun ayahnya cuma ada sabtu sama minggu tapi peran ayah kepada
anak penting sekali. Karena ayah akan lebih tegas kadang ibu bilang
jangan tetap dilakukan, tetapi kalau sekali ayah bilang jangan anak
langsung nurut,takut. Kalau saya bilang sih peran ayah penting sekali.

T

: sejauh ini ayah berperan banget tidak dalam mengontrol anak?

J

: sejauh ini sih berperan banget.

T

: menurut anda pola komunikasi yang efektif seperti apa dalam mengontrol
anak dalam bermain gadget?

J

: terbuka tapi kita liat dulu tiap anak kan beda-beda, dari kepribadian dia
jadi penekanannya juga beda-beda. Kebetulan anak saya tuh jujur kalau

Pola Komunikasi Keluarga..., Febrina, FIKOM UMN, 2017

yang kecil sih yang kedua suka ngumpet ngumpet. Kadang-kadang suka
buka youtube sendiri
T

: apakah ART berperan dalam memantau anak?

J

: kebetulan saya kan suka ada urusan di luar jadi kalau anak seharian sama
mba nya jadi mbanya juga ngontrol anaknya masalah gadget juga. Saya
kasih tahu jangan sabtu minggu saja.

T

: pernah tidak ART sesekali meminjamkan gadgetnya kepada anak?

J

: oh iya ada, tapi si mba nya jujur kasih pinjam gadget ke anak karena anak
yang kecil uring-uringan jadi yasudah dipinjamkan saja. karena anak yang
kecil suka gangguin kakaknya jadi biar diem dikasih gadget.

T

: apakah anak punya aktifitas lain selain bermain gadget?

J

: ya paling main, kebetulan di sini ada 50 lebih anak yang rata-rata
umurnya masih tingkat TK-SD jadi setiap sore suka berkumpul main. Jadi
ya itu kan ada perumahan yang individual kalau disini kebetulan orangnya
enak deket dan rata-rata umurnya masing seumuran. Itu saja sih biasanya
kegiatannnya naik sepeda sore-sore.

T

: bahasa verbal seperti apa yang selalu diucapkan orang tua?

J

: “marsha kamu jangan buka yang ini ya” ya pasti mereka bertanya
memang kenapa? Ya kita kasih pengertian aja biar dia tau bukan hanya
kita larang tapi memang dia ini ada alasannya.

T

: bahasa non vernbalnya sendiri seperti apa?

J

: yah pokoknya dia sudah tahu, saya ,kasih raut muka tidak boleh dan
mereka sudah mengerti.

T

: orang tua pernah memberikan hukuman tidak sih kepada anak terkait
anak bermain gadget? mungkin anak melanggar aturan bermain gadget.
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J

: sejauh ini sih yang anak pertama tidak ya, dia kebetulan nurut anaknya.
Nah yang kecil ini yang suka bandel. Tapi yang kecil kalau dihukum
belum juga mengerti paling dimarahin, nanti saja ya sabtu minggu.

T

: pernah ada penghargaan tidak dari orang tua kepada anak?

J

: paling kalau penghargaan dari prestrasi saja, baru kita kasih reward.

T

: rewardnya sendiri dalam bentuk apa?

J

: seperti yang anaknya minta, misakan mau mainan ini atau minta jalanjalan ke sini. Ya kita ikutin kemauan dia.

T

: orang tua lebih sering mengucapkan pesan yang hangat atau ancaman?

J

: kalau saya sih lebih ke arah ancaman jadi kadang anak-anak tuh takut
karena saya lebih sering menggunakan kata “jangan” padahal sebenarnya
kalau saya baca kata tersebut tidak boleh terlalu sering diucapkan lebih
baik menggunakan pengertian saja. tetapi sejauh ini saya lebih sering
menggunakan kata ancaman.
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