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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Pendekatan Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dalam
Mengedukasi Literasi Media (Studi pada masyarakat Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten
Bima). Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana pendekatan komunikasi interpersonal
yang dilakukan orang tua dalam mengedukasi literasi media. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui pendekatan komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam mengedukasi literasi
media. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini
adalah tokoh mayarakat, tokoh agama, tokoh gender yang juga merangkap sebagai orang tua.
Hasil Penelitian yaitu pendekatan komunikasi interpersonal yang dilakukan orang tua dalam
mengedukasi anak tentang literasi media yaitu pendekatan informatif, dialogis, dan persuasif.
Sedangkan untuk pendekatan instruktif tidak dapat menghasilkan komunikasi yang efektif.
Kata Kunci: interpersonal, komunikasi, literasi, media,
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi
dalam
menyebarluaskan
informasi
berkembang pesat. sosial media merupakan
salah satu sarana penyebaran informasi yang
paling banyak digunakan pada saat ini.
Sosial media bisa dikatakan super high
way information atau arus informasi yang
super cepat dan mudah diakses oleh para
penggunanya. setiap peristiwa yang terjadi
dimuka bumi ini dengan mudah dan cepat
disebarluaskan serta cepat pula diakses oleh
masyarakat luas atau nitizen. sosial media
merupakan bagian dari media komunikasi
massa yang menggunakan jaringan internet.
informasi yang disampaikan beragam mulai
dari informasi yang bersifat umum seperti
sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan

pendidikan maupun informasi yang bersifat
personal life.
Sosial media sama halnya dengan
media komunikasi lainnya, sama-sama
memiliki sisi positif dan sisi negative, artinya
informasi
yang
disampaikan
tidak
sepenuhnya informasi yang bermanfaat bagi
masyarakat luas namun terkadang informasi
yang disampaikan juga merupakan informasi
yang mengandung kebohongan atau hoax.
sosial media bisa dikatakan bukan sebagai
media utama sebagai sumber informasi.
sejatinya informasi merupakan segala
sesuatu yang bisa mengurangi ketidak
pastian. akan tetapi pada kenyataannya
informasi dalam sosial media terkadang
menjadi
sumber
yang
memanipulasi
informasi, menyebarkan informasi hoax. oleh
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karena itu, sosial media menuntut
kemampuan para nitizen untuk menganalisis
pesan dari informasi yang diterima. hal
tersebut dibuktikan dengan tingginya angka
pelanggaran terhadap UU ITE yang
menggatur salah satu diantaranya yakni
pembuat dan penyebar informasi hoax.
Bebasnya arus informasi dalam sosial
media menuntut para pengguna atau user
maupun nitizen mampu untuk mengalisis
informasi yang diperoleh kendati untuk
disebarluaskan kembali kepada khalayak
lainnya. Dalam penggunaan sosial media
semakin banyak user maka semakin banyak
reduksi informasi yang dilakukan. hal
tersebut inilah menjadi salah satu perbedaan
dengan media massa pada umumnya.
Kehadiran new media dalam hal ini
sosial media dengan dampak positif dan
negatifnya
mengharuskan
keluarga
khususnya orang tua berperan penting dalam
mengedukasi
anak-anak.
Sebagaimana
diketahui bahwa penggunaan sosial media
hampir tidak bisa dihindari oleh karena itu
orang tua perlu melakukan pendampingan.
Orang tua merupakan orang pertama dan
utama dalam melakukan komunikasi dalam
keluarga, mereka yang membentuk konsep
diri anak, membentuk karakter anak,
membentuk nilai-nilai moral anak dan
bahkan bagaimana anak-anak berkomunikasi
pun dipengaruhi oleh orang tua. Sehingga
orang tua memiliki peranan yang begitu
besar dalam membentengi pengaruh negatif
dari penggunaan sosial media termasuk
dalam hal menyebarluaskan hoax.
Artinya orang tua perlu melakukan
komunikasi interpersonal yang efektif dengan
anak dalam rangka meminimalisir efek
negatif dari sosial media. Komunikasi
interpersonal atau komunikasi antar pribadi

merupakan komunikasi yang dilakukan
secara tatap muka. Karena dilakukan secara
langsung maka setiap peserta komunikasi
dimungkinkan untuk menangkap reaksi atau
respon masing-masing baik komunikator
maupun komunikan. Umunya komunikasi
interpersonal dilakukan oleh dua atau tiga
orang seperti suami-istri, orang tua-anak,
kakak-adek, sedangkan pesan berbentuk
verbal maupun nonverbal.
Oleh
karena
itu
komunikasi
interpersonal orang tua dan anak dalam
mengedukasi tentang media literasi menjadi
suatu keharusan diera saat ini. media literasi
merupakan kemampuan dalam menganalisis
dan menyebarkan kembali informasi. literasi
media menuntut kemampuan dalam
mengkritisi pesan dalam informasi yang
disampaikan. Di Indonesia literasi media
disebut juga melek media. Literasi media
didefinisikan sebagai “the ability to access,
analyze, evaluate and creat messages across
a variety of contexts”. literasi media adalah
kemampuan untuk mengakses, menganalisis,
mengevaluasi dan menciptakan pesan
melalui konteks yang beragam.
Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini yakni bagaimana pendekatan
komunikasi interpersonal orang tua dan
anak dalam mengedukasi literasi media studi
di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten
Bima. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui
pendekatan
komunikasi
interpersonal orang tua dan anak dalam
mengedukasi literasi media. Penelitian ini
diharapkan menambah khasanah keilmuan
komunikasi khususnya. secara praktis
diharapkan menambah pengetahuan dan
kesadaran orang tua untuk melakukan
komunikasi yang efektif dengan anak dalam
mengedukasi litarasi media.
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KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Komunikasi Interpersonal
Komunikasi interpersonal adalah
proses penyampaian pesan antara dua orang
yang dilakukan secara tatap muka atau face
to face yang memungkin feedback secara
langsung dan pesannya berbentuk verbal
maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal
umumnya hanya melibatkan dua individu,
seperti antar personal suami-istri, orang tuaanak, kakak-adik, dua sejawat. Komunikasi
interpersonal dilakukan dalam jarak yang
dekat,
komunikator
dan
komunikan
mengirim pesan secara langsung dan
simultan.
Komunikasi interpersonal adalah
jalinan proses penyampaian suatu informasi,
ide, dan perasaan kepada orang lain secara
verbal atau pun nonverbal agar memperoleh
kebermaknaan
sehingga
orang
lain
memahami atau berubah sikap, perasaan dan
perilakunya yang terjadi dalam suatu
masyarakat (Deddy Mulyana, 2005:65).
Menurut Joseph A. Devito dalam buku
Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Effendy:
59-60) bahwa komunikasi interpersonal
adalah proses pengiriman dan penerimaan
pesa-pesan antara dua orang, atau diantara
sekelompok kecil orang-orang dengan umpan
balik seketika. Sedangkan menurut Weaver
mendefinisikan interpersonal communication
about as a dyadic or small group
phenomenon
which
naturally
entail
communication about the self. Komunikasi
interpersonal sebagai fenomena interaksi
diadik dua orang atau dalam kelompok kecil
yang menunjukan komunikasi secara alami
dan bersahaja tentang diri.
Berdasarkan berbagai definisi di atas
dapat
dipahami
bahwa
komunikasi
interpersonal
merupakan
proses

penyampaian pesan dari komunikator
kepada komunikan yang dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung. Komunikasi
dapat dikatakan secara langsung (primer)
apabila
pesan
disampaikan
tanpa
menggunakan media. Sedangkan, komunikasi
tidak langsung (sekunder) apabila pesan
disampaikan dengan menggunakan media
tertentu.
Komunikasi interpersonal dinilai
penting untuk membangun konsep diri kita,
aktualisasi
diri,
kelangsungan
hidup,
memperoleh kebahagian, terhindar dari
tekanan dan ketegangan, dan membentuk
hubungan dengan orang lain. Komunikasi
interpersonal merupakan suatu tindakan
yang berorientasi pada tujuan tertentu.
Tujuan komunikasi interpersonal
(Suranto, 2011;19-22) yaitu sebagai berikut;
(1) Mengungkapkan perhatian kepada orang
lain. (2) Menemukan diri sendiri. (3)
Menemukan dunia luar. (4) Membangun dan
memelihara hubungan yang harmonis. (5)
Mempengaruhi sikap dan perilaku. (6)
Mencari
kesenangan
atau
sekedar
menghabiskan waktu. (7) Menghilangkan
kerugian akibat salah komunikasi. (8)
Memberi bantuan.
Komunikasi interpersonal penting
untuk membentuk hubungan baik dengan
orang lain. Komunikasi yang efektik dinilai
dari tersampainya pesan dengan baik dari
komunikator kepada komunikan. Ciri
komunikasi yang baik menurut Kumar dalam
buku Wiryanto (2004:36) yaitu; keterbukaan
(openness), empati (emphathy), dukungan
(supportiveness), rasa positif (positiveness),
kesetaraan (equality).
Komunikasi akan interpersonal akan
berjalan dengan baik apabila melalui
pendekatan yang tepat. Menurut Suranto
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(2011: 114-118) ada empat pendekatan
dalam komunikasi interpersonal. Pertama,
pendekatan informatif yaitu komunikator
hanya menyapaikan informasi kepada
komunikan dengan tujuan komunikan dapat
memperoleh
informasi
baru.
Pesan
disampaikan secara berulang-ulang dan
bersifat satu arah dalam rangka penyebaran
informasi. Kedua, pendekatan dialogis
merupakan cara mempengaruhi dan
mengubah pandangan maupun sikap orang
lain dengan terbuka. Dikatakan terbuka
karena kedua belah pihak sama bersedia
menerima pandangan baik komunikator
maupun komunikan. Ciri dari pendekatan
dialogis adalah terjadi dialog menuju proses
berbagi informasi, kedua belah pihak berada
pada posisi sejajar. Ketiga, pendekatan
persuasif yang bertujuan untuk mengubah
sikap secara halus dengan cara membujuk
tanpa memaksa dan tanpa kekerasan.
Persuasif merupakan proses komunikasi yang
kompleks yang dilakukan individu dengan
menggunakan pesan verbal dan nonverbal
dalam rangka untuk membujuk atau
memberikan dorongan yang bertujuan untuk
mengubah sikap dan tingkah laku seseorang
dengan suka rela. Keempat, pendekatan
instruktif yaitu menekankan pada posisi
tawar komunikator lebih tinggi dimana dia
memperoleh legitimasi untuk memerintah,
mengajarkan dan bahkan mengajukan satu
macam ide kepada komunikan. Pendekatan
ini dikatakan koersif dimana komunikator
dapat memaksa dan memberi sanksi kepada
komunikan.
Secara
umum
suatu
proses
komunikasi dilakukan dengan harapan
adanya dampak atau efek dari pesan yang
disampaikan
komunikator
kepada
komunikan. Dampak atau efek komunikasi

yang diharapkan diantaranya dampak berupa
perubahan kognitif, afektif, dan behavioral.
Perubahan kognitif mengharapkan adanya
dampak bertambahnya pengetahuan atau
wawasan dari penerima pesan tentang suatu
informasi yang disampaikan komunikator.
Perubahan afektif berupa pesan komunikasi
yang berdampak pada emosi, perasaan
komunikan.
Sedangkan
perubahan
behavioral merupakan dampak pesan yang
mempengaruhi perubahan perilaku atau
tindakan komunikan.
Pengertian Literasi Media
Literasi
media dapat dikatakan
sebagai
sebuah
proses
mengakses,
menganalisis secara kritis pesan media, dan
menciptakan pesan menggunakan alat media
(Hobbs, 1996: 20). Literasi media adalah
kemampuan untuk memahami, menganalisis,
dan mendekonstruksi pencitraan media.
Kemampuan untuk melakukan literasi
disebut dengan istilah melek media.
Literasi sosial media sendiri dapat
berarti keterampilan seseorang dalam
mencari, memilah, dan mengaplikasikan
sumber informasi di sosial media. orang yang
melek informasi di sosial media akan menjadi
menjadi orang yang kritis ketika mendapat
informasi hoax.
Menurut McGuire literasi media
mengembangkan
kemampuan
untuk
mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan
menghasilkan komunikasi dalam berbagai
bentuk. Literasi media juga membantu anak
belajar tentang apa yang kredibel dan
memahami perbedaan antara fiksi dan fakta.
Menurut para pakar literasi media
perlu diajarkan pada anak sejak usia dini.
Pertama, orang tuan dapat mengajari anak
perbedaan antara kenyataan dengan fantasi
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di youtube atau di televisi. Kedua, beritahu
anak sebelum membagikan informasi artinya
anak diajarkan untuk berpikir terlebih dahulu
sebelum mengklik tautan informasi. Ketiga,
konsumsi media bersama anak dimana orang
tua harus melakukan dialog dengan anak
tentang konten media yang mereka
konsumsi. Keempat, soroti sumber informasi
yang berkualitas dimana orang tua
mengajarkan anak untuk menemukan berita
atau informasi yang berkualitas dan faktual.
Kelima, bina percakapan yang kritis orang tua
aktif bertanya tentang konten media yang
anak minati dan meminta anak untuk
mengomentarinya.

yang mempunyai anak; dan (5). Satu orang
entah janda atau duda dengan beberapa
anak.
Menurut Horton dan Hunt keluarga
memiliki fungsi sebagai berikut; fungsi
pengaturan kuturunan, fungsi sosialisasi atau
pendidikan, fungsi ekonomi atau unit
produksi, fungsi pelindung, fungsi penentuan
status, fungsi pemeliharaan, dan fungsi
afeksi.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini jenis penelitian
yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.
Penelitian dilakukan di Desa Pandai
Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Key
infoman dalam penelitan ini yakni tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan tokoh gender.
Penentuan infoman kunci purposive sampling
yakni informan dipilih berdasarkan kriteria
yang telah ditentukan. Metode pengumpulan
data dilakukan dengan observasi, wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisa data
menggunakan rumusan Miles dan Hubermas
yaitu reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data
dilakukan dengan teknik triangulasi.

Pengertian Keluarga
Menurut
Soeryono
Soekanto
(2002:126) keluarga adalah lembaga sosial
dasar dari mana semua lembaga atau
pranata sosial lainnya berkembang. Di
masyarakat manapun di dunia 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
bersangkutan.
Menurut Horton dan Hunt (1987)
dalam J.Dwi Narwoko (2006:227), istilah
keluarga umunya 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

PEMBAHASAN
1. Penggunaan
teknologi
komunikasi
berupa smart phone dan aplikasi sosial
media.
Penggunaan smart phone dikalangan
anak-anak tidak bisa lagi dihindari, entah
karena gaya hidup atau karena kebutuhan.
Anak menjadi konsumen aktif dalam
menggunakan smart phone lengkap dengan
aplikasi dan fitur-fitur yang disediakan alat
komunikasi canggih tersebut. Seperti aplikasi
youtube, fb, Wa, Ig, Likee, dan Tiktok.
Imbasnya orang tua tidak bisa mengindahkan
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keinginan anak-anak maka dengan segala
konsekuensinya anak bebas menggunakan
smart phone. Hal tersebut diakui H. Mayor
SH., selaku kepala keluarga dan juga tokoh
masyarakat.
“Sebenarnya orang tua membelikan
Hp karena anak-anak membutuhkan untuk
keperluan sekolah mereka saat ini. Tapi
kadang orang tua susah untuk kontrol,
penggunaan hp canggih anak-anak sekarang
bisa dikatakan konsumtif atau berlebihan
bila dibandingkan dengan TV. Mereka tidak
lagi menjadikan TV sebagai sumber informasi
atau pun sumber hiburan utama sebab sudah
digantikan hp canggihnya. Bisa berjam-jam
mereka bermain hp. Anak-anak suka bermain
game online, nonton film, main facebook,
mereka semacam ketagihan kalau sudah
main hp”. (Hasil wawancara pada tanggal 20
November 2020).
Berdasarkan hasil wawancara di atas
menunjukan bahwa kemajuan teknologi
komunikasi melahirkan alat komunikasi yang
canggih seperti saat ini menjamurnya
penggunaan smart phone. Kemunculannya
bahkan merubah pola dan gaya komunikasi
masyarakat bahkan dalam lingkup yang kecil
yaitu merubah pola atau gaya komunikasi
dalam keluarga. Smart phone dengan segala
kecanggihannya
seakan
menggenggam
kehidupan manusia, mulai dari anak-anak
hingga orang tua.
Apalagi pada saat pandemi seperti
saat ini, hampir semua aktifitas pekerjaan
harus dilakukan di rumah, demikian juga
dengan sekolah. Para pelajar dan mahasiswa
diharuskan menggikuti segala aktifitas belajar
dan mengajar secara daring, itu bermakna
bahwa setiap dari mereka diharuskan
memiliki hand phone sebagai sarana
utamanya.

Demikian juga dengan pernyataan
bapak M. Amin Landa, SH. MH. selaku tokoh
agama dan juga tokoh pendidik.
“Saat ini sedang pandemi covid-19,
anak-anak kami harus mengikuti
pelajaran secara daring. saya juga
mengajar secara daring. anak-anak
dan juga orang tua tidak bisa terlepas
dari smart phone. Kadang saya
mengajar
menggunakan
aplikasi
zoom, anak saya juga kadang dengan
aplikasi Wa. Tentu ini bermanfaat dan
bernilai positif, akan tetapi yang
menjadi permasalah anak-anak jadi
bebas mengakses semua fitur dan
aplikasi yang ada. Mereka bebas akses
youtube, main facebook, atau yang
lain. Saya kira semua orang tua perlu
melakukan pengawasan. karena tidak
semua kontennya baik dan betul”.
(Hasil wawancara pada tanggal 21
November 2020).
Smart phone hadir dengan fitur-fitur
dan aplikasi yang lengkap dan setiap
pengguna bebas mengaksesnya. Misalkan
saja aplikasi sosial media seperti facebook
atau instgram, kontennya beragam, ada
informasi dan juga hiburan. Setiap kejadian
dibelahan dunia manapun tersaji dalam sosial
media. Akan tetapi, tidak ada yang menjamin
bahwa kontennya sesuatu yang positif atau
informasi yang terjadi bukan berdasarkan
fakta melainkan hoax semata. Disini lah
diperlukannya litarasi media dari orang tua
kepada anak-anak.
Orang tua memiliki kewaspadaan
terhadap setiap fitur atau aplikasi smart
phone yang diakses anak-anaknya. Lebih
khusus misalnya orang tua melakukan
kontrol pada apa yang diposting, dishare, dan
dikomentari anak pada akun sosial media
mereka. Orang tua perlu melakukan edukasi
berkenaan tentang literasi media kepada
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anak agar smart phone membentuk smart
generaration.

komunikator kepada komunikan untuk
menyebarkan informasi. Perubahan yang
diharapkan adalah perubahan kognitif.
Komunikan
mengalami
perubahan
pengetahuan setelah menerima pesan yang
disampaikan komunikan.
Pendekatan
informatif
dalam
penelitian ini dilakukan orang tua terhadap
anak dimana orang tua menyampaikan
informasi berkenaan dengan literasi media
serta pentingnya literasi media. Sebagai
mana penyataan bapak M.Said Tasrif, S.Pd
selaku tokoh pemuda dan orang tua.
“Saya menyampaikan pada anak
untuk pandai memilih aplikasi apa
yang mereka pakai. instal aplikasi
yang digunakan guru untuk kegiatan
belajar dan mengajar di Sekolah.
Meski terkadang mereka tetap
menginstal aplikasi seperti facebook
dan Tiktok. Saya juga mengatakan
kepada anak bahwa isi dalam sosial
media tidak semuanya benar, kadang
juga berita bohong. Selain itu saya
juga menekankan kepada anak untuk
tidak mudah membagi informasi yang
tidak jelas sumbernya. Hal ini saya
sampaikan setiap ada kesempatan
saat bersama anak lebih khusus saat
mereka pegang hp”, (Hasil wawancara
pada tanggal 21 November 2020).

2. Pendekatan-pendekan
komunikasi
interpersonal orang tua kepada anak
dalam mengedukasi literasi media.
Proses komunikasi haruslah efektif
agar pesan yang ingin disampaikan
komunikator kepada komunikan dapat
diterima dengan baik. Hasil proses
komunikasi
haruslah
sesuai
dengan
perubahan atau dampak yang diharapkan
komunikator atau sumber pesan sehingga
komunikasi dapat dikatakan berhasil.
Umumnya
dampak
komunikasi
yang
diharapkan berupa perubahan kognitif,
afektif dan behavioral pada sasaran
komunikasi.
Dalam pembahasan ini konteknya
yakni komunikasi interpersonal antara orang
tua dan anak dalam mengedukasi tentang
literasi media. Tujuannya anak mengalami
perubahan kognitif, afeksi, dan behavioral
dalam penggunaan sosial media, anak
menjadi melek media atau terliterasi.
Dalam komunikasi interpersonal ada
empat pendekatan yaitu informatif, dialogis,
persuasif, dan instruktif. Penelitian ini
mengkaji bagaimana keempat pendekatan
tersebut digunakan orang tua dalam
mengedukasi anak tentang literasi media.

Berdasarkan wawancara di atas
menunjukan bahwa orang tua menggunakan
pendekatan informatif dalam mengedukasi
anak tenteng literasi media. Orang tua
menyampaikan informasi bahwa anak harus
selektif dalam memilih fitur dan aplikasi yang
diinstal dalam smart phone mereka. Orang
tua menyampaikan aplikasi dan fitur apa
yang perlu digunakan dan tidak digunakan.
Orang tua menyampaikan secara berulangulang pesan untuk tidak menerima begitu

a.

Pendekatan Informatif
Salah satu fungsi komunikasi yang
dikemukan oleh para ahli yakni to inform
yaitu memberikan informasi. Pendekatan
informatif merupakan teknik komunikasi
dengan menyampaikan pesan secara
berulang-ulang
untuk
menyampaikan
informasi kepada komunikan. Pada umumnya
pendekatan ini berlangsung satu arah, dari
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saja informasi yang tersebar dalam sosial
media, tidak semua isi sosial media
berdasarkan fakta atau kebenaran.
Hal yang sama juga disampaikan ibu
Darmawati, S. Pd selaku perwakilan gender
dan orang tua di Desa Pandai.
“Anak saya termasuk yang hobi main
game online, apalagi di masa pandemi
covid-19 anak-anak SD lebih banyak
melakukan aktifitas belajar di rumah
dibandingkan kegiatan belajar tatap
muka di sekolah. Sebagai orang tua
saya sampaikan bahwa main game
online berlebihan tidak sehat bagi
mata. Kadang saya juga menceritakan
dan memutar video anak-anak yang
mengalami gangguan kesehatan mata
bahkan gangguan jiwa akibat main
game online”, (Hasil wawancara pada
tanggal 20 November 2020).

pendekatan dialogis ditandai dengan adanya
percakapan atau dialog. Dalam pendekatan
ini komunikator dan komunikan berada
dalam posisi yang sama dan sejajar, tidak ada
yang memonopoli informasi. Dialogis
menuntut kesedian kedua belah pihak untuk
mendengarkan ide atau gagasan dari masingmasing peserta komunikasi. Selanjutnya
peserta komunikasi dalam pendekatan ini
mencari dan menentukan solusi dari
pandangan dan sikap yang tepat dalam
memahami dan menangapi pesan yang
dibagi secara bersama. Komunikator dan
komunikan harus memiliki rasa hormat,
saling percaya dan meghargai satu sama lain.
Dalam konteks penelitian ini antara
orang tua dan anak memiliki perasaan untuk
saling mempercayai. Orang tua mempercayai
pengetahuan, sikap dan tindakan anak-anak
mereka demikian juga dengan anak. Anak
harus mempercayai bahwa apa yang
disampaikan oleh orang tua sebagai bentuk
rasa sayang dan tanggung jawab orang tua
terhadap mereka.
Pendekatan dialogis tidak mudah
diterapkan dalam komunikasi orang tua dan
anak, hal tersebut dengan budaya suatu
masyakat. Di Bima dalam suatu keluarga yang
memiliki kekuasaan dan otoritas yang paling
tinggi adalah orang tua. Umumnya pendapat
dan pandangan orang tua dianggap yang
paling benar. Namun demikian dalam hal
edukasi literasi media pendekatan tersebut
tetap bisa dilakukan.
Sebagaimana hasil wawancara yang
dilakukan dengan bapak M. Amin, S.H., M.H.
Pendekatan dialogis dalam komunikasi
interpersonal antara orang tua dan anak
dalam mengedukasi tentang literasi media
bisa dilakukan.
“…Memang
agak
sulit
untuk

Melalui
pendekatan
informatif
komunikasi interpersonal orang tua dan anak
dalam edukasi literasi media, orang tua
menyampaikan informasi berkenaan dengan
literasi media dimana anak harus mampu
memilih media sosial yang mereka gunakan,
menfilter informasi yang diterima dan
berhati-hati dalam menyebarkan dan
memproduksi konten atau isi media sosial
mereka.
Pedekatan
informatif
dalam
komunikasi interpersonal dinilai kurang
efektif karena upaya yang dilakukan oleh
komunikator dalam hal ini orang tua hanya
bersifat informatif. Tujuan yang ingin dicapai
disini yakni anak sebagai komunikan
memperoleh pengetahuan baru tentang
literasi media. Dampak komunikasi yang
terjadi yakni perubahan kognitif.
b. Pendekatan Dialogis
Ciri komunikasi interpersonal dengan
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mengedukasi anak soal literasi media
dengan posisi yang sama dengan
anak. Karena terkadang sebagai orang
tua merasa memiliki kekuasaan dan
otoritas yang lebih dibandingkan
anak. Dalam hal literasi media saya
coba duduk dengan anak saat dia
nonton youtube misalnya. Saya
melihat apa yang tonton dan
memintanya untuk berkomentar
tentang itu. Setelah itu saya mencoba
menjelaskan bahwa yang dia nonton
itu fiksi, hasil imajinasi orang lain dan
bukan kenyataan. Terkadang saya
juga ikut mengomentari jika tidak baik
atau kurang bagus”, (Wawancara
dilakukan pada tanggal 20 November
2010).

tua hanya menginstal aplikasi youtube kids
dimana semua isinya khusus untuk anakanak, memilih animasi-animasi islami, dan
lain-lain. Pendekatan dialogis akan semakin
efektif jika orang tua mampu memahami
keinginan anak dan anak menghargai pilihan
orang tua untuk diri mereka.
c.

Pendekatan Persuasif
Pendekatan persuasif merupakan
suatu proses komunikasi interpersonal
dimana komunikator menyampaikan pesan
verbal maupun nonverbal kepada komunikan
tujuan agar komunikan bersikap, bertindak
sesuai yang diharapkan komunikator. Akan
tetapi dalam prosesnya tidak boleh ada
paksaan atau tekanan. Jadi komunikasi
persuasive adalah proses komunikasi dimana
komunikator menyampaikan rangsangan
untuk
mempengaruhi,
mengubah
pandangan, sikap dan perilaku orang lain
dengan cara yang halus, yaitu membujuk.
Pendekatan persuasif tidak sulit untuk
diterapkan dalam konteks penelitian ini
apabila
pendekatan
informatif
dan
pendekatan dialogis dilakukan dengan baik.
Sebagaimana yang dikemukakan bapak
H.Mayor, S.H dalam wawancara yang
dilakukan.
“…Menghadirkan kepatatuhan anak
sebenarnya tidak sulit karena pada
awalnya anak-anak sudah dijelaskan
bahwa penggunaan social media atau
fitur-fitur dalam smart phone mereka
harus selektif, pandai membedakan
mana konten yang perlu dikonsumsi
mana bukan. Anak diajarkan mana
yang fakta mana yang fiksi, serta tidak
dengan
mudah
memposting
sesuatu.”, (wawancara dilakukan pada
tanggal 21 november 2020).

Hal yang sama juga diungkapkan ibu
Darmati, S.Pd dalam wawancara yang
dilakukan pada tanggal 20 November 2020.
“Terkadang saya memilih apa yang
anak saya tonton, lalu kami saling
mengomentarinya. Saya sengaja
memilih tontonan yang bernilai
pendidikan dan anak biasanya
menerima karena dalam bentuk
animasi.” (Hasil wawancara pad
tanggal 20 November 2020).
Berdasarkan hasil wawancara di atas
menunjukan bahwa komunikasi interpersonal
dengan pendekatan dialogis tetap bisa
menghasilkan komunikasi yang efektif untuk
mengedukasi anak dalam hal literasi media.
Dampingi anak saat mengkonsumsi media,
luangkan waktu untuk menonton atau
membaca bersama anak untuk memberi
pengertian dan pemahan terhadap isi media
yang diakses.
Selain itu, orang tua mengajarkan
kepada anak bagaimana untuk menemukan
tontonan yang baik dan berguna. Misal orang

Pendekatan
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tahapan lanjutan yang dilakukan orang tua
dalam mengedukasi anak tentang literasi
media setelah memberikan infomasi untuk
mengubah pengetahuan anak tentang literasi
media. Selanjutnya melalui pendekatan
dialogis anak-anak dilibatkan secara aktif
untuk mampu memilih, memilah apa sosial
media yang perlu diakses, konten seperti apa
yang baik dan konten seperti apa pula yang
boleh untuk dibagikan atau share. Sedangkan
pendekatan persuasif muncul untuk semakin
meneguhkan perubahan kognitif yang
dihasilkan dari informatif dan dialogis.
Perubahan atau dampak yang diharapkan
dalam pendekatan ini yakni perubahan sikap,
pendapat dan perilaku anak dalam
menggunakan smart phone.
Literasi media yang dilakukan anak
dalam tahapan ini yakni anak lebih selektif
dalam memilih fitur dan sosial media,
menyukai tontonan yang disarankan oleh
orang tua, menggunakan smart phone
seperlunya saja.

pekerja di luar rumah. Kami tidak bisa
selalu bersama anak setiap saat,
karena keadaan demikian sebagai
orang tua kami mengharapkan
kesadaran pribadi anak dalam hal
penggunaan smart phone mereka.
Anak hanya bisa dibekali dengan
pengetahuan tentang literasi media,
selanjutnya
mereka
yang
memutuskan menjadi generasi yang
melek media atau tidak”, (Wawancara
dilakukan pada tanggal 21 November
2020).
Mengedukasi anak tentang literasi
media dengan pendekatan instruktif kurang
efektif, karena sulit untuk memaksakan
kehendak dan keinginan kepada anak.
Seyogyanya literasi diajarkan pada anak sejak
usia dini akan tetapi tidak semua orang tua
memiliki kepekaan dan pengetahuan yang
sama. Orang tua tidak bisa selalu bersama
anak, tidak bisa selalu mendampingi anak.
Artinya orang tua tidak bisa setiap saat
melakukan
kontrol
terhadap
setiap
pemikiran, sikap dan tindakan anaknya.
Pendapat
yang
sama
juga
dikemukakan ibu Darmawati, S.Pd dalam
wawancara yang dilakukan.
“…Memaksakan anak-anak saat ini
sangat sulit, kami harus bekerja dan
tidak ada yang bisa mengontrol anak
di rumah maupun di luar rumah. Saya
kira anak-anak juga tidak akan patuh.
Saya harap anak memiliki kesadaran
dalam
bermedia”,
(Wawancara
dilakukan pada tanggal 21 November
2020).

d. Pendekatan Instrutif
Pendekatan instruktif merupakan
proses penyampaian pesan komunikator
kepada komunikan dimana komunikator
memiliki otoritas yang lebih tinggi
dibandingkan komunikan. Komunikasi ini
ditandai dengan adanya pemaksaan dan
sanksi dari komunikator kepada komunikan.
Dalam pendekatan instruktif orang tua bisa
memaksakan ide, gagasan, pandangan
mereka kepada anak.
Sebagaimana pendapat bapak M.
Said, S.Pd dalam wawancara yang dilakukan
pada tanggal 21 November 2020.
“…Keadaan saat ini tidak mudah bagi
orang tua dalam mendidik anak,
kebanyakan orang tua memiliki

Oleh karena itu orang tua melalui
komunikasi
interpersonal
dengan
pendekatan informatif, dialogis dan persuasif
yang dilakukan dalam mengedukasi anak
tentamg literasi media diharapkan mampu
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melahirkan kesadaran, pengetahuan, sikap
dan perilaku sesuai yang diharapkan orang
tua sebagai komunikator.

sosial media anak.
Pendekatan informatif, orang tua
menyampaikan informasi tentang literasi
media pada anak. Tujuan komunikasi dalam
pendekatan ini yaitu adanya perubahan
pengetahuan anak tentang literasi media.
Pendekatan dialogis, anak dilibatkan secara
aktif dalam memilih sosial media, memilih
konten yang dikonsumsi, dan berhati-hati
dalam memposting, share, dan berkomentar
di media. Pendekatan persuasif Perubahan
atau dampak yang diharapkan dalam
pendekatan ini yakni perubahan sikap,
pendapat dan perilaku anak dalam
menggunakan smart phone.

KESIMPULAN
Dari pemaparan hasil penelitian di
atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
orang tua telah melakukan komunikasi yang
baik dengan menggunakan pendekatan
komunikasi interpersonal yang tepat dalam
mengedukasi anak tentang literasi media.
Pendekatan komunikasi interpersonal yang
diterapkan
oleh
orang
tua
dalam
mengedukasi literasi media pada anak
berupa pendekatan informatif, dialogis, dan
persuasif. Pendekatan instruktif tidak dapat
diterapkan dalam konteks penelitian ini
karena keterbatasan orang tua untuk selalu
melakukan kontrol terhadap penggunaan
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