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Abstract 

Television, DVD, computer as audio visual characteristik is known can hypnotis 
audience especially chindren so that the media is so populer in them. For 
children, electronict media born are very important for children such as tools, 
forgotting problems, learn to things, entertainment, find of relationship etc. But if 
we are not careful so children can continu follow it. The implication is children 
will believe to the media values than family values. So parents must do good 
action to keep their children so doesn’t media victim. Parents must do the best to 
control the using of their children media.  
Key words: electronict media, media effect, children, parent 

 

 

Pendahuluan. 

 Pada tanggal 23 Juli lalu, negara Indonesia telah merayakan Hari Anak 

Nasional,  hari dimana eksistensi seorang anak diakui secara sah, sebab anak 

adalah anugerah yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah keluarga, 

masyarakat, bangsa dan agama. 

 Dalam bingkai agama dan sosial, anak adalah jiilul-ajyaal ( penerus 

generasi ), namun demikian acapkali manusia lupa bahwa kehadiran anak tidak 

selalu  pada posisi quratul ‘ain (penyejuk mata) akan tetapi anak dapat berpotensi 

menjadi aduwwan wa fitnatan (musuh dan cobaan), oleh karenanya ini adalah 

bagian tugas yang perlu diperhatikan oleh para orangtua sebagai pengemban 

amanah sehingga sudah menjadi kewajiban orangtua untuk memberikan 

pendidikan sebaik-baiknya . Mendidik tidak hanya selesai dengan lulusnya anak 

dari berbagai jenjang pendidikan, namun mendidik dapat dikatakan berhasil 
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manakala orangtua mampu menyadarkan anak dari tipu daya duniawi dengan 

berorientasi pada semangat kehidupan yang abadi ( QS ad-Dhuha (93):4). 

 Kewajiban orangtua untuk memberikan pendidikan dan pengajaranpun 

tertuang dalam UUPA ( Undang – Undang Perlindungan Anak ) pasal 9 yang 

menegaskan bahwa:  “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya”.  

 Selanjutnya dalam pasal 13 UUPA ayat (1) dinyatakan bahwa, “Setiap 

anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau fihak lain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 

a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran; d. 

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah 

lainnya ( S. Sahala Tua Saragih, Republika, 24 Juli 2010, h 4 ). 

 Dari uraian di atas bisa kita fahami bahwa anak akan tumbuh dan 

berkembang dengan baik, tidak saja cukup mengandalkan potensi yang dibawanya 

secara genetik akan tetapi juga sangat ditunjang oleh faktor lain yaitu 

lingkungannya sebagaimana difahami oleh John Lock (1632 – 1704) melalui teori 

Empirismenya yang beranggapan bahwa “ manusia lahir dalam keadaan 

tabularasa, putih bersih bagaikan kertas yang belum ditulisi. Lingkunganlah yang 

membentuk seseorang menjadi manusia seperti dia pada waktu dewasa” ( Irwanto, 

Cs.1996 : 38 ).   

Oleh karena itu lingkungan harus “diatur” dengan baik agar anak-anak 

kelak menjadi manusia dewasa baik, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hurlock 

melalui pernyataannya yang mengatakan bahwa perkembangan anak lebih 

menekankan faktor lingkungan dan pengalaman.  

 Keluarga, sekolah, teman pergaulan dan media massa adalah lingkungan 

sosial budaya yang bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak . 

Lingkungan sosial budaya itulah yang nanti akan mengisi dan menorehkan 

coretan di atas kertas putih bersih sebagaimana digambarkan oleh John Lock 

dengan istilah tabularasanya.  
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Berkenaan dengan hal di atas, sudah sadarkah kita kalau ternyata dewasa 

ini banyak sebagian  anak-anak di Indonesia yang tidak didukung oleh lingkungan 

sosial budaya yang positif. Banyak orangtua yang sekarang khilaf akan perannya 

dan justru dengan tanpa beban menyerahkan pengasuhan anak-anak, terlebih 

anak-anak diusia dini mereka pada media komunikasi seperti TV, Video Game, 

dan atau Internet . 

Padahal seperti apa yang dikatakan oleh Bijou dalam bukunya yang 

berjudul Development in the Preschool Years A Functional Analysis. Ia 

mengatakan  :  

“…kebanyakan psikolog anak telah mengatakan bahwa tahun-tahun pra 
sekolah, dan usia 2 – 5 tahun, adalah penting, kalau tidak yang paling 
penting dari seluruh tahapan perkembangan dalam suatu analisis 
fungsional, tahapan tersebut jelas menunjukkan kesimpulan yang sama. 
Tidak dipungkiri lagi, itulah periode diletakkannya dasar struktur perilaku 
kompleks yang dibangun sepenjang kehidupannya”. ( Arini Hidayati, 1998 
: 12 ) 
 

Masih mengenai arti penting dasar awal,  White yang telah bertahun-tahun 

meneliti anak pra sekolah juga mengatakan bahwa “Dua tahun pertama penting 

dalam meletakkan pola untuk penyesuaian pribadi dan sosial anak “ . ( Ibid ) 

Inilah yang menjadi keprihatinan kami sehingga muncul keinginan untuk 

berbagi pengalaman dengan para orangtua/wali tentang bagaimana kita memberi 

pendampingan anak dalam memanfaatkan teknologi komunikasi agar mereka 

terlindung dari bahaya kecanduan teknologi komunikasi yang dapat berdampak 

negatif.  

 

Keluarga Sebagai Significant Others. 

 Dalam kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu 

manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial, dengan kodratnya demikian secara 

tidak langsung manusia akan membuat suatu komunitas yang lebih besar yang 

disebut masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga. 

 Keluarga sendiri adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga 

atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, 
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keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat 

terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.  Keluarga menurut Charles 

Horton Cooley dapat digolongkan sebagai kelompok primer, selain karena para 

anggotanya saling mengadakan kontak langsung juga karena ada keintiman dari 

para anggotanya serta kelanggengan hubungan antar anggota kelompok yang 

bersangkutan ( Soeryono Soekanto, 2002 : 126 ). 

 Menurut Horton dan Hunt ( 1987 ), istilah keluarga umumnya digunakan 

untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut :  

 (1). Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama; (2). 

Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3). 

Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4). Pasangan nikah yang 

mempunyai anak; dan (5). Satu orang entah duda atau janda dengan beberapa 

anak ( J.Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, 2006 : 227 ). 

 Kemudian secara konseptual, istilah keluarga oleh Terkelsen, didefinisikan 

dengan pengertian sebagai berikut :     

“Keluarga adalah diartikan sebuah sistem sosial terkecil dari masyarakat 
yang tercipta dari hubungan individu-individu yang satu dengan individu 
yang lain yang mempunyai dorongan perasaan hati yang kuat sehingga 
timbul loyalitas dalam hubungan tersebut serta kasih sayang yang 
permanen dalam jangka waktu yang lama “( Galvinand Brommel, 1982: 
2).  
 

 Dari pengertian semacam itu, tersirat makna bahwa keluarga muncul 

karena adanya unsur perkawinan, dan hubungan darah, sehingga rasa emosional 

dan keterikatan antar anggota keluarga menjadi sangat kuat dibandingkan dengan 

institusi lainnya. 

 Atas dasar perkawinan itulah maka sebuah keluarga terbentuk, dan oleh 

karena keluarga dianggap penting dan menjadi pusat perhatian kehidupan individu 

maka di dalam keberlangsungannya perlu diperhatikan adanya beberapa fungsi 

keluarga sebagaimana dikemukakan oleh Horton dan Hunt  sebagai berikut :  

1. Fungsi pengaturan keturunan, yaitu sebagai fungsi reproduksi karena fungsi 

reproduksi ini merupakan hakekat untuk kelangsungan hidup manusia dan 

sebagai dasar kehidupan sosial manusia dan bukan hanya sekedar kebutuhan 
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biologis saja.  Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan sosial, misalnya dapat 

melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan, serta mewariskan 

harta kekayaan, serta pemeliharaan pada hari tuanya. 

2. Fungsi sosialisasi atau pendidikan, fungsi ini untuk mendidik anak mulai dari 

awal pertumbuhan anak hingga terbentuk personalitynya. 

Dalam keluarga, anak-anak mendapat segi utama dari kepribadiannya, 

tingkahlakunya, tingkah pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya. Oleh 

karena itulah keluarga merupakan perantara diantara masyarakat luas dan 

individu. Perlu diketahui bahwa kepribadian seseorang itu diletakkan pada 

waktu masih sangat muda dan yang berpengaruh besar sekali terhadap 

kepribadian seseorang adalah keluarga.  

       Oleh karenanya mereka disebut sebagai significant others. Merekalah yang 

mengajari kata-kata, orientasi tata nilai dan perilaku anak-anak, maka dalam 

banyak hal anak-anak adalah ciptaan mereka  (keluarga). Skenario itu 

ditetapkan oleh para orangtua kita, berupa antara lain arahan yang jelas 

misalnya “Cium tangan kakek dan nenek”. “Gunakan tangan bagus ( kanan ) 

ketika menerima sesuatu dari orang lain”. “ Bilang terima kasih ketika diberi 

sesuatu” (Deddy Mulyana, 2004 : 8 ).  

3. Fungsi ekonomi atau unit produksi.  Dalam menjalankan fungsi ini, bertindak 

sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi. 

4. Fungsi pelindung.  Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga 

dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. 

5. Fungsi penentuan status. Keluarga dapat mewariskan statusnya pada tiap-tiap 

anggota keluarga atau individu sehingga tiap-tiap anggota keluarga 

mempunyai hak – hak istimewa. 

6. Fungsi pemeliharaan. Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk 

memelihara anggota yang sakit, menderita, dan tua. 

7. Fungsi afeksi. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang atau 

rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang serius 

adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak mendapatkan 

perhatian atau merasakan kasih sayang. Di sisi lain ketiadaan afeksi juga akan 
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menggerogoti kemampuan seorang bayi untuk bertahan hidup (J.Dwi 

Narwoko-Bagong Suyanto, 2006 : 234 - 237 ). 

 

Teknologi Komunikasi Sebagai Sahabat Anak  

 Perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini berlangsung 

demikian pesatnya sehingga para ahli menyebutnya gejala ini sebagai revolusi.  

Berkenaan dengan perkembangan tersebut sudah bisa dirasakan tentang terjadinya 

berbagai perubahan di bidang komunikasi sehingga memungkinkan manusia 

untuk saling berhubungan dan memenuhi kebutuhan komunikasi mereka secara 

tanpa hampir tanpa batas. Beberapa keterbatasan dulu dialami manusia dalam 

berhubungan satu sama lainnya, seperti faktor jarak, waktu, jumlah, kapasitas, 

kecepatan dan lain-lainnya kini dapat diatasi dengan dikembangkannya berbagai 

sarana komunikasi mutakhir sehingga terjadilah impian Mc. Luhan melalui 

konsep “ Global Village “ nya.  

   Di Indonesia sejak tahun 1989 yang ditandai dengan munculnya siaran-

siaran televisi “ komersial” swasta seperti RCTI, disusul oleh TPI, SCTV, AN 

teve, Indosiar, Trans TV, Trans  7, Metro TV, Global TV, TV One  dan beberapa 

TV lokal kini semakin menyemarakkan dunia pertelevisian. Tidak mengherankan 

bila kesemarakan ini sekarang semakin populer di mata anak-anak.  

Bagi anak, kehadiran televisi ini selain bisa dijadikan sebagai alat bermain, 

juga sebagai salah satu teman yang setia ketika anak merasa kesepian atau tidak 

punya kegiatan.  

 Berkaitan dengan hal ini, penelitian Greenberg mengungkapkan adanya 

delapan motif kenapa anak menonton televisi, yaitu untuk mengisi waktu, 

melupakan kesulitan, mempelajari sesuatu, mempelajari diri, memberikan 

rangsangan, bersantai, mencari persahaban dan sekedar kebiasaan, pencarian 

kepada sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya ( Arini Hidayati, 1998 : 76 ) 

Selain itu, kepoluleran televisi dikarenakan oleh kesederhanaannya dalam 

menyampaikan pesan, sehingga anak dapat dengan mudah memanfaatkan dan 

menerima pesan tersebut.  Kemudahan ini ditunjang dengan sifatnya yang audio 

visual sehingga informasi/ data yang disampaikan menjadi sangat mudah untuk 
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diterima dan dicerna oleh pemirsa, bahkan oleh anak kecil sekalipun. 

Karakteristik audio visual yang dimilikinya telah menjadikannya sebagai salah 

satu hiburan yang cukup menarik kalau tidak paling populer selama masa kanak-

kanak.  ( Ibid ) 

Dan nampaknya hal inilah yang dijadikan dasar para pengelola siaran 

televisi untuk membidik segmen anak-anak.  Anak-anak dibuat terbuai dengan 

sajian program televisi. Saat ini saja jumlah acara TV untuk anak usia pra sekolah 

dan sekolah dasar perminggu sekitar 80 judul dan ditayangkan dalam 300 kali 

penayangan, yakni selama 170 jam atau dua jam lebih banyak dari jumlah jam 

dalam seminggu ( Media Watch, Jurnal Pemantau Media, Edisi 47, 2006 :27 ).  

Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat masih dimanjakan dengan jenis-

jenis media baru seperti komputer, video game, internet .  Media-media tersebut 

memang mengasyikkan terlebih bagi anak – anak atau remaja.  Mereka bisa 

terhipnotis oleh kemenarikan media yang banyak memberikan tawaran-tawaran 

yang menawan tentang isi media . 

Berikut ini kami sajikan data Youth TGI BMRM International 1994 – 2004  

tentang konsumsi lalar kaca oleh anak yang ditunjukkan dalam jumlah jam rata-

rata perminggu. 

Tabel  1 
Konsumsi Layar Kaca Dilihat dari Jumlah Jam Rata-Rata Perminggu  

Pada Anak – Anak 
 1994 1997 2000 2007 

TV 26,6 27.3 33.5 32.1. 
Video /DVD 5.9 5.7 5.8 5.4 
Game 
Komputer 

5.8 5.9 7.3 7.7 

Internet   5.2 7.3 
Total  38.3 38.9 51.8 52.5 

( Sumber : Teresa Orange dan Louise O’Flynn, 2007: 2 ) 

 
 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi layar kaca dilihat 

dari jumlah jam rata-rata perminggu pada anak dari tahun 1994, 1997, 2000, 2007 

adalah cenderung meningkat. Dari 38,3 jam per minggu pada 1994 menjadi 52,5 

jam perminggu pada tahun 2007. Ini berarti banyak anak yang kini menghabiskan 
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lebih dari 7.5 jam di depan layar kaca setiap hari. Apalagi sebagian besar anak 

menghabiskan waktu  lebih banyak untuk nonton TV daripada belajar di sekolah. 

Dengan kondisi seperti itu, hampir semua orang setuju bahwa hal itu tidaklah 

baik.     

 

D.  Pengaruh Kecanduan Teknologi Komunikasi Bagai Dua Sisi Mata Uang   

 Keberadaan televisi bisa dikatakan sedikit banyak merubah kehidupan 

seseorang, tak terkecuali seorang anak. Menurut Mc.Luhan, media saja sudah 

mempengaruhi kita melalui pendapatnya tentang Medium is the message . 

Kehadirannya secara fisik, oleh Djalaluddin Rakhmat dikatakan telah membawa 

kita pada perubahan jadwal waktu kita. Seperti dijelaskan dalam hasil penelitian 

Greenberg, bahwa anak-anak punya motivasi dalam menonton televisi. Motivasi 

inilah yang pada akhirnya akan mengarahkan anak pada bagaimana ia 

menggunakan televisi, bagaimana ia memilih acara, bagaimana ia memahami 

acara tersebut, dan sebagainya. 

 Berkaitan dengan perkembangan sosial anak, anak mempunyai dorongan 

untuk tumbuh, berkembang dan mengejar ketinggalan dari teman-temannya.  

Dalam batas-batas tertentu, media massa khususnya televisi mempunyai pengaruh 

positif maupun negatif terhadap perkembangan sosial.  Di bawah ini kita dapat 

bahas beberapa pengaruh televisi atau media lain seperti : VCD, Ponsel dan 

Komputer/Internet.  

 

Pengaruh Positif  :  

 Pertama, siaran televisi bisa menumbuhkan keinginan untuk memperoleh 

pengetahuan.  Semua informasi baru ini sangat menggembirakan anak, sesuai 

dengan sifatnya yang memang menyukai sesuatu yang baru.  Dari sinilah anak 

akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, seperti pengetahuan, kebanggaan 

berbicara dengan teman karena telah mengetahi terlebih dahulu, ataupun kesukaan 

yang lain, seperti ingin mendapatkan pujian dari guru ataupun orang lain serta 

untuk meningkatkan prestasi di kelas.  
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 Bagi anak-anak kondisi semacam ini merupakan suatu puncak 

kebahagiaan. Kendatipun demikian, bukankah kita juga dituntut untuk ikut serta 

menemani anak dalam menonton televisi agar anak terbantu secara sehat dalam 

penyesuaian dirinya.  Bila anak memiliki penyesuaiannya baik ( sehat ) maka 

lebih kecil kemungkinannya terpengaruh secara negatif dari siaran televisi 

dibandingkan dengan anak yang buruk penyesuaiannya ( tidak sehat ). 

 Kedua, pengaruh pada cara berbicara. Anak biasanya memperhatikan 

bukan hanya apa yang diucapkan orang di televisi, bahkan cara mengucapkannya.  

Dari sini anak secara  bertahap dpat meningkatkan kemampuan pelafalan dan tata 

bahasa. Tentunya semua ini belum pasti memberi pola yang baik dalam 

mengungkapan hal-hal yang dikatakan anak. 

          Penggunaan kata-kata yang benar bisa dijadikan tolok ukur sebuah upaya 

mengembangkan kemampuan sosial.  Adalah kecenderungan yang buruk apabila 

anak tidak atau belum tahu penempatan kata-kata, seperti yang terjadi pada contoh 

di bawah ini seperti yang terdapat dalam Hurlock, “Child Psychology” (1974):  

 Seorang anak kecil ( Nancy) sedang menonton televisi, pada saat adegan 

seorang senator diwawancarai oleh seorang wartawan :  

            Wartawan  : “ Senator apakah benar bahwa Anda ….. “ 
            Senator     : “ Tidak ada komentar “ 
            Beberapa saat setelah itu ibu Nancy bertanya :  
            Ibu           : “ Nancy, apa kamu ngambil kue dari dalam toples ? “ 
            Nancy   :  “ Tidak ada komentar”  ( Arini Hidayati, 1998 : 84 – 85 ) 
        

           Gambaran di atas menunjukkan bahwa adopsi ucapan dari televisi yang 

tidak tepat akan menyebabkan anak bertindak asosial. 

 Ketiga, pengaruh pada penambahan kosakata yang dimiliki anak 

tergantung pada seberapa kemampuan anak dalam mengingat kata baru yang 

didapatkan , menggunakannya dengan tepat dan mengembangkannya dalam suatu 

aktivitas kelompok belajar dan diskusi. Tambahan kosakata ini, bagi anak 

merupakan suatu suatu kebanggaan tersendiri, dan ini bisa diperoleh dari televisi, 

baik dalam film, berita ataupun acara-acara lain seperti teledrama dan kuis. 

Persoalannya kepada siapa anak musti bertanya ketika ia tidak mengerti kata-kata 

baru yang ditemuinya. Disinilah pentingnya pendampingan. 
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  Keempat, bahwa televisi berpengaruh pada bentuk permainan.  Meskipun 

menonton televisi mengurangi waktu anak untuk bermain, ide ataupun pelajaran ( 

kreativitas, ketrampilan ) yang didapat anak dari menonton tersebut dapat 

menyebabkan ia kaya akan jenis permainan.  Pada acara-acara kuis dan film-film 

anak, biasanya memuat banyak jenis permainan yang bisa ditiru.  

 Kelima, televisi memberikan berbagai pengetahuan yang tidak dapat 

diperoleh dari lingkungan sekitar atau orang lain seperti pengetahuan tentang 

kehidupan yang luas, keindahan alam, perkembangan ilmu pengetahuan yang 

sangat pesat, dan sebagainya. Dari sini anak mempunyai wawasan luas, sehingga 

bisa berfikir secara terbuka, ekstrovert mampu memahami kebenaran dari mana 

saja. ( Arini Hidayati, 1998 : 81-88 ) 

 Teresa Orange & Louise O’ Flynn (2005: 27 – 33)    menambahkan  

dampak-dampak lain dari media modern seperti ponsel, komputer/internet antara 

lain  :    

1.  Hubungan sosial. Internet dan telepon seluler memberi berbagai peluang bagi 

anak untuk terus berhubungan dengan teman dan keluarga. Mereka bahkan tak 

perlu meninggalkan rumah.  Mereka bisa mengirim email, bisa mengirim 

layanan pesan singkat (SMS) atau menelpon kapanpun untuk menanyakan hal 

yang sedang dilakukan atau difikirkan teman-teman mereka. 

    Sosialisasi tidak hanya berhenti pada teman.  Banyak anak yang hidup dalam 

pergaulan sosial yang luas di web dan membentuk pertemanan baru.  Email 

telah menjadi cara yang baik bagi anak dari berbagai penjuru dunia untuk 

saling berbicara.  Banyak sekolah yang telah menjalin hubungan dengan 

sekolah di luar negri, dan berkomunikasi dengan email telah membuat itu 

menjadi lebih cepat dan menyenangkan. 

2.   Ketrampilan IT. 

                Kontrol mouse, koordinasi mata dan tangan, penjelajahan situs, email, 

semua itu penting bagi anak anda untuk mengenali teknologi sebelum masuk ke 

dunia dewasa.  Bila mereka semakin cakap dengan layar kaca, mereka akan 

semakin mudah beradaptasi dengan lingkungannya kelak ( pendidikan atau dunia 

kerjam )   
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Pengaruh Negatif :  

Ada lima hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua berkenaan pengaruh 

negatif media modern ( teknologi komunikasi ) terhadap anak :  

1. Perilaku  

a. Perilaku anti sosial 

b. Umpatan yang impulsif 

c. Apatis terhadap permainan 

d. Depresi 

e. Terlalu cepat dewasa 

 
2. Kesehatan Fisik 

a. Kegemukan, karena terlalu lama duduk dan ngemil di depan TV 

b. Jantung dan stroke, diabetes, karena terlalu gemuk maka kesehatan 

anak dalam bahaya, antara lain bisa terkena penyakit jantung, 

diabetes, kanker,   fisik tidak bugar, dll  

c. Koordinasi yang buruk. Ketiadaan koordinasi tubuh ini tidak hanya 

masalah fisik tetapi dapat mengakibatkan masalah pembelajaran di 

usia dini, misalnya pengenalan bentuk dan ketrampilan menulis 

d. Ketidakseimbangan energi. Gejala yang nampak adalah berupa 

kelebihan energi atau kekurangan energi, disebabkan terlalu lama 

di depan TV tanpa aktivitas fisik  

e. Ketegangan otot. Gejala yang terlihat adalah terjadinya luka yang 

terjadi: 

1. pada urat ekstensor yang menjadi tempat berkumpulnya otot 

lengan  

2. bagian belakang; sakit punggung, leher dan mata. Hal ini perlu 

diwaspadai  

3. karena anak-anak khususnya rentan mengalami hal itu karena 

otot dan  

4. tulang mereka masih berkembang. 
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f. Radiasi yang menyerang otak terutama pada penggunaan telpon 

seluler.  

g. Kalaupun ada bahaya, anak mungkin lebih beresiko karena 

tengkorak  

1. kepala mereka belum menebal secara sempurna, sistem syaraf  

2. mereka belum berkembang secara sempurna dan radiasi masuk 

lebih  

3. jauh ke otak mereka.     

 
 

3. Pendidikan 

a. Masalah Perhatian. Gejala yang terjadi yaitu adanya kesulitan 

dalam memusatkan perhatian pada tugas tertentu. Fikiran anak 

berkelana sehingga tak mampu mengembangkan rangkaian fikiran 

yang logis karena anak terbiasa bersentuhan dengan komunikasi 

layar kaca yang  menyerang mereka dengan stimulasi audio dan 

visual yang konstan. 

b. Perkembangan kemampuan bicara yang lambat, karena tidak 

memiliki cukup interaksi atau percakapan dengan manusia nyata. 

c.  Kemampuan membaca yang lambat. Pendidik yakin kepekaan  

akan keseimbangan dan gerakan adalah penting untuk 

perkembangan kemampuan membaca, dan bahwa kalau gerakan 

anak terbatas karena terlalu lama menonton TV dan komputer, 

kemampuan membaca mereka akan berpengaruh. 

a. Pikiran yang manja.  Media yang terus memaksakan ide pada 

pengguna dapat mengakibatkan hilangnya ruang internal anak, 

sehingga berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk berfikir, 

anak menjadi tidak dapat membentuk gambaran orisinil di 

pikiran mereka atau mengembangkan  gambaran imajinatif. Ini 

mengkhawatirkan karena anak tidak dapat berfikir untuk diri 

mereka. Hal lain, bahwa ketersediaan informasi dan pandangan 

yang luas di   internet dapat mendorong budaya peniruan. 
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d. Kesulitan tidur. Anak yang terlalu terhipnotis oleh tontonan di TV/ 

video game, mereka mulai tidak cukup tidur sehingga terlalu lelah 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi konsentrasi pada hal 

apapun. 

 
4. Hubungan Sosial. 

                                Hubungan yang akrab menjadi rusak dan hancur.  kecemasan  

                        terbesar orangtua terhadap anak yang kecanduan TV dan komputer.  

                        Anak-anak seperti itu tampaknya  lebih menghargai layar daripada  

apapun, dan dapat menjadi penyendiri di era modern mereka 

menjadi jarang berinteraksi dengan keluarga dan teman. Dampak 

lain dari kecanduan media adalah anak cenderung menjadi egois 

dan yang lebih mengkhawatirkan lagi bila anak sudah mengenal 

dan kecanduan internet, mereka bisa terbujuk oleh kesenangan 

yang ditawarkan, misal temu darat dengan teman on line. 

 
5. Pandangan yang keliru tentang realitas.  

Bagi banyak anak, media adalah jendela dunia untuk melihat dunia.  

Mereka melihat kehidupan lewat media dan membentuk   penilaian   

serta nilai-nilai mereka dari media pula. Dunia nyata menjadi 

membosankan karena dunia media tampaknya jauh lebih 

menyenangkan. Ada resiko bahwa anak menjadi tidak punya kepekaan 

emosional (Teresa Orange & Louise O’Flynn, 2007: 17 -76). 

 

  E.  Sikap Orang Tua Menghadapi Terpaan Teknologi Komunikasi. 

            Perkembangan teknologi komunikasi modern yang menyusup ke rumah-

rumah kita dan menghampiri siapa saja tanpa pandang bulu ( usia, jenis kelamin, 

status sosial ) mau tidak mau, suka tidak suka tua, harus kita terima. Kita tidak 

bisa membendung kehadirannya. Kita tidak semena-mena melarang untuk 

meniadakan, dan tidak bisa pula semena-mena melarang keluarga kita menonton 

atau menggunakan teknologi komunikasi modern.      
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 Teknologi komunikasi, diakui bisa memberikan pengaruh positif dan 

negatif oleh karenanya perlu sikap yang bijaksana dalam mengantisipasi pengaruh 

negatif dan mengakomodir pengaruh positif terutamanya untuk perkembangan 

anak.  

1. Kontrol Waktu. 

Berikan batasan  waktu menonton TV atau bermain Video pada anak. 

Setengah jam adalah waktu yang cukup masuk akal untuk relaks.   

Banyak program televisi anak dibuat dalam durasi setengah jam, dan itu 

merupakan waktu yang cukup bagi anak untuk relaks sebelum melakukan hal 

lain.  Begitu pula setengah jam di depan komputer adalah cukup untuk 

menamatkan game.  Semakin lama kita membiarkan anak di depan layar 

kaca, semakin sulit untuk meminta anak menghentikan aktivitasnya. 

2. Tidak meletakkan TV di kamar anak 

Idealnya TV ada di area bersama yang   memungkinkan kita    mengawasi 

siapa menonton apa, dan TV dapat dinikmati oleh seluruh keluarga secara    

ber  sama – sama.  

Apabila kita mengijinkan TV di kamar tidur anak, berarti kita akan 

mengahadapi resikio bahwa sebagian kontrol kita terhapus .  Idealnya, 

sebaiknya ada wilayah di rumah yang merupakan zona “bebas TV’’.  Kamar 

anak adalah wilayah semacam itu. Anak perlu suatu tempat untuk bisa 

menikmati sedikit kedamaian dan ketenangan.  

3. Tidak menonton TV saat makan. 

Usahakan untuk membuat waktu makan sebagai kegiatan keluarga. Gunakan 

kesempatan ini sebagai saat untuk mengetahui pengalaman hari itu, dan 

jangan biarkan TV merusak saat keluarga. 

4.  Tidak mengawali kegiatan pada dini hari dengan menonton TV. 

Dengan mengawali hari di depan TV atau layar komputer, maka hal itu bisa 

menjadi awal yang buruk.  Jika hal pertama yang dilakukan anak adalah 

menonton TV atau main komputer, maka mereka sering menjadi lebih sulit 

untuk diajak ke aktivitas lain.  
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5. Membatasi aktivitas menonton TV pada jam tidur. 

Kecemasan besar para guru juga orang tua, adalah bahwa anak-anak kerap 

Terlalu merasa lelah dan capek di sekolah.  Salah satu alasan utama adalah 

jam tidur yang terlalu malam.  Anak-anak menikmati game komputer atau 

video yang menarik beberapa saat sebelum tidur sehingga tidak heranbila 

anak menjadi terlalu lelah. 

6. Tidak membiarkan TV terus menyala. 

Jika TV terus menyala, menjadi sulit bagi setiap orang tua untuk memusatkan 

perhatian pada hal lain. Keluarga juga menjadi susah untuk saling 

berkomunikasi dengan baik. 

7. Mencari pengganti aktivitas lain untuk menyeimbangkan media dalam 

kehidupan anak melalui membaca, mengobrol, melakukan kreativitas ( musik, 

melukis dsb ), berolahraga, bermain, membantu di rumah. 

 

F.  Kesimpulan. 

Layar kaca ( TV, DVD, Komputer ) dengan karakteristik audio visual 

diakui telah mampu menghipnotis pemirsanya terutama anak-anak sehingga 

media ini begitu populer dikalangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa layar 

kaca sangat digemari anak – anak. Pertama, karena kesederhanaannya dalam 

menyampaikan pesan, sehingga anak dapat dengan mudah memanfaatkan dan 

menerima pesan tersebut.  Kemudahan ini ditunjang dengan sifatnya yang audio 

visual sehingga informasi/ data yang disampaikan menjadi sangat mudah untuk 

diterima dan dicerna oleh pemirsa, bahkan oleh anak kecil sekalipun.  

Bagi anak, kehadiran media layar kaca adalah sangat berguna dalam 

memenuhi banyak kebutuhan antara lain yaitu sebagai alat bermain, melupakan 

kesulitan, mempelajari sesuatu, mempelajari diri, bersantai, mencari persahabatan 

dan sebagai salah satu teman yang setia ketika anak merasa kesepian atau tidak 

punya kegiatan.  

Dengan motif semacam itu dan tawaran isi media yang menawan adalah 

bak gayung bersambut. Hal ini apabila tidak diwaspadai maka anak akan 

cenderung menjadi  kecanduan media. Implikasinya anak akan lebih percaya pada 



16 
 

nilai-nilai yang diperoleh melalui media layar kaca daripada nilai-nilai dalam 

keluarga atau masyarakat..   

Padahal anak pada usia – usia pra sekolah, dan usia 2 – 5 tahun, adalah 

penting, kalau tidak yang paling penting dari seluruh tahapan perkembangan, 

pada periode itulah diletakkannya dasar struktur perilaku kompleks yang 

dibangun sepenjang kehidupannya.        

Oleh karena itu orang tua harus mengambil tindakan, kalau tidak 

berkeinginan mutiara hatinya menjadi korban media. Orang tua harus berusaha 

sebaik mungkin untuk membatasi serta mengontrol konsumsi media anak kita.  

Kita perlu menetapkan kebiasaan media yang baik pada anak usia dini, agar 

mereka bisa bertanggung jawab sepenuhnya untuk aktivitas layar kaca mereka 

sebelum mereka mencapai usia remaja. Apabila mereka sudah menginjak usia 

remaja, mereka akan sulit dikontrol.  Mereka harus mengatur diri sendiri.  Adalah 

penting untuk menentukan parameter sejak dini. Jika kita tidak melakukannya, 

jangan disesali bila kita seperti menghadapi “kucing yang kabur dari kantung”.   
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