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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN TENTANG PENGALAMAN KOMUNIKASI 

ORANG TUA – ANAK KETIKA MENYAKSIKAN TAYANGAN ANAK-

ANAK DI MEDIA SOSIAL TIK TOK 

 

Tik Tok merupakan media sosial baru yang memberikan wadah kepada para 

penggunanya untuk dapat berekspresi melalui konten video. Dengan isinya yang 

menghibur, lucu dan menarik sehingga banyak pengguna yang mamainkannya 

mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dibalik semua itu terdapat beberapa 

konten video yang tidak pantas bagi anak-anak seperti adanya konten video vulgar, 

erotis dan lagu-lagu dewasa tentang percintaan. Sehingga dibutuhkan komunikasi 

dari orang tua ketika anak menyaksikan tayangan di media sosial Tik Tok supaya 

orang tua dapat memberikan penjelasan tentang tayangan yang baik dan tidak perlu 

ditiru oleh anak. 

Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengetahui bagaimana pengalaman 

komunikasi yang dilakukan orang tua ketika anak menyaksikan tayangan di media 

sosial Tik Tok. Temuan penelitian ini akan dipaparkan dengan deskripsi 

pengalaman responden secara tekstural dan struktural. Deskripsi tekstural adalah 

penjelasan lengkap dan apa adanya tentang pengalaman unik informan terkait 

dengan fenomena yang akan diteliti. Temuan penelitian akan dikutip dari transkrip 

wawancara yang telah dilakukan kepada informan. Sedangkan deksripsi struktural 
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adalah struktur esensial yang terdapat dalam pengalaman informan, atau pesan 

eksternal tersembunyi dari deskripsi tekstural yang telah dilakukan terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap ketiga pasang 

kekasih tersebut, telah dilakukan pemilahan dengan tujuan untuk mengurangi hal – 

hal yang kurang relevan dari penelitian ini. Sehingga peneliti mengelompokkan 

menjadi beberapa tema seperti di bawah ini : 

1. Pemahaman secara umum orang tua mengenai media sosial Tik Tok 

2. Pengalaman komunikasi orang tua-anak tentang tayangan di media 

sosial Tik Tok berdasarkan In Order Motive 

3. Pengalaman komunikasi orang tua-anak tentang tayangan di media 

sosial Tik Tok berdasarkan Because Motive 

Informan yang menjadi subjek penelitian mengenai pengalaman 

komunikasi orang tua – anak ketika menyaksikan tayangan anak-anak di media 

sosial Tik Tok terdiri atas delapan informan dengan empat macam pekerjaan yang 

berbeda, yaiut Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ibur Rumah Tangga, Wiraswasta dan 

Pegawai Swasta. 

• Informan 1 bernama Yenny Rahayu berusia 35 dengan pendidikan 

terakhir D3 dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

• Informan 2 bernama Ruthy Wibisono berusia 35 tahun dengan 

pendidikan terakhir D3 dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). 

• Informan 3 bernama Endah Siswiharti berusia  48 tahun dengan 

pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. 
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• Informan 4 bernama Enna Sofia berusia 37 tahun dengan pendidikan 

terakhir SMA dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. 

• Informan 5 beranama Kokom Komariah berusia 27 tahun dengana 

pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai Wiraswasta. 

• Informan 6 bernama Sri Rahayu berusia 35 tahun dengan pendidikan 

terakhir SMA dan bekerja sebagai Wiraswasta 

• Informan 7 bernama Eka Setyani berusia 29 tahun dengan 

pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai pegawai Swasta. 

•  Informan 8 bernama Handayani Pratiwi berusia 30 tahun dengan 

pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai pegawai Swasta. 

Orang tua yang menjadi informan telah memenuhi kriteria untuk dijadikan 

sebagai subjek, yaitu mempunyai anak pada usia 7 hingga 12 tahun yang memiliki 

dan memainkan media sosial Tik Tok. 

3.1 Deskripsi Tekstural 

Penjelasan lengkap dan apa adanya tentang pengalaman unik 

informan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Di bagian ini 

penelitian akan mengidentifikasi teks transkripsi wawancara secara 

cermat per individu dari pengalaman orangtua. Identifikasi tersebut 

kemudian dituangkan dalam deskripsi tekstural yang menggambarkan 

mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yaitu memahami 

pengalaman orangtua menonton video anak di media sosial Tik Tok. 

Fenomena ini berdasarkan kenyataan yang dialami oleh subjek penelitian 

bagaimana orangtua memaknai fenomena tayangan anak di media sosial. 

 



48 
 

 

3.1.1 Informan 1 

a. Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai Tik Tok 

Peneliti berusaha menyajikan tentang apa yang dipahami orang tua 

mengenai media sosial Tik Tok dan sejauh mana orang tua memahami 

penggunaan media sosial Tik Tok yang digunakan oleh anak. 

Berdasarkan hasil wawancara atau in-depth interview yang telah 

dilakukan secara mendalam, informan 1 memahami media sosial Tik Tok 

sebagai aplikasi pembuat video dan dapat diunggah setelah kita selesai 

membuat video dari aplikasi tersebut, informan 1 mulai mengetahui 

adanya media sosial Tik Tok setelah melihat anaknya bermain yaitu 

terhitung sejak bulan november tahun 2018. Pada awalnya informan 1 

belum mengetahui efek atau pengaruh dari media sosial Tik Tok namun 

setelah ada pemberitaan di televisi dan sumber berita lain yang 

memberitakan pemblokiran Tik Tok informan 1 mulai mengetahui 

bahwa di dalam Tik Tok terdapat konten-konten yang tidak pantas jika 

harus dilihat oleh anak-anak. Informan 1 menjelaskan bahwa efek atau 

pengaruh dari media sosial Tik Tok bisa ditangani dengan bagaimana 

orang tua memilih dan mengawasi tayangan yang sesuai untuk anaknya, 

informan 1 juga menjelaskan apabila tayangan yang dilihat oleh anak 

tidak sesuai makan hal tersebut akan mengakibatkan anak akan 

menirukan hal-hal yang buruk dan apabila anak menonton tayangan yang 

baik akan mengakibatkan anak menjadi kreatif. Berikut kutipan 

wawancara dari Informan 1. 
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“ohh gini mas, setahu aku tik tok itu kan aplikasi yang bisa 

bikin video gitu ya, trus di upload dan kita bisa lihat video 

yang udah jadi itu” 

Informan 1 menjelaskan bahwa anaknya menggunakan handphone 

hampir setiap hari baik itu untuk bermain game atau bahkan juga 

mengakses media sosial Tik Tok, tetapi informan 1 juga memberikan 

batasan waktu kepada anak dalam bermain dan mengakses media sosial, 

informan 1 memberikan waktu kepada anak agar sang anak tidak 

terganggu waktu untuk belajar, makan, beribadah dan sekolah. Ketika 

anak mengakses media sosial Tik Tok informan 1 beberapa kali sempat 

menemani anak ketika ada waktu luang, informan 1 ikut menonton apa 

yang ditonton oleh anaknya memastikan apa yang dilihat oleh anak. 

Anak informan 1 memilih sendiri tayangan yang ditonton teteapi 

informan 1 tetap memberikan pengawasan dengan memberi tahu 

tayangan yang baik dan sesuai untuk anak. Ketika menggunakan 

handphone anak informan 1 biasanya menghabiskan waktu sebanyak 2 

jam setiap harinya. Berikut kutipan wawancara dari informan 1. 

“emmm aku kan ga tahu kegiatan adek setiap saat ya mas, 

tapi setahu aku ya anak setiap hari buka hp entah itu main 

game, mungkin ya buka sosial media tik tok itu gitu” 

b. In Order Motive 

Motiv yang tertuju pada tindakan di masa yang akan datang 

dimana tindakan tersebut berdasarkan atas gagasan dan hasrat atau 
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sesuatu yang ingin disampaikan dapat berupa pemikiran, usulan dan 

harapan. Peneliti berusaha menyajikan tentang gagasan dan harapan 

informan dari kegiatan berkomunikasi dengan anak. 

- Gagasan dan Hasrat 

Sesuatu yang ingin disampaikan informan berupa pemikiran, 

usulan dan harapan. 

Informan 1 memperbolehkan anaknya untuk monton tayangan 

anak di media sosial tik tok karena berpikiran bahwa anak tidak akan 

menonton tayangan yang macam-macam ketika bermain media 

sosial Tik Tok, informan 1 menganggap apabila berpikiran negatif 

hal tersebut justru akan membuat anak menjadi tidak kreatif. 

Informan 1 juga mendiskusikan tentang tayangan yang ada di Tik 

Tok dengan sang anak, bentuk diskusi tersebut dapat berupa 

memberikan pemahaman tentang tayangan yang baik dan buruk dan 

respon sang anak tidak menentang apa yang informan 1 jelaskan. 

Pada saat anak menonton tayangan di Tik Tok informan 1 juga 

mengusulkan untuk tidak menonton tayangan yang aneh-aneh dan 

mengarahkan anak untuk melanjutkan tayangan lainnya. Informan 1 

mengkomunikasikan usulan tersebut dengan cara menjelaskan 

bahwa dalam bermedia sosial kita harus bisa memilih tayangan yang 

baik dan tidak perlu mencontoh tayangan yang buruk. Informan 1 

berharap anak akan menjadi kreatif karena melihat media sosial 

sebagai ajang pembelajaran bagi anak. Berikut kutipan wawancara 

dari informan 1. 
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“yang aku pikirin ya percaya aja si mas kalau anak ngga 

bakal macem-macem gitu, ya kalo kita mikirnya negatif kan 

malah aku bikin anak ngga jadi kreatif, asal udah dikasih 

tau aja ya mas yang baik gimana yang buruk gimana”. 

c. Because Motive 

 Motive yang berorientasi pada masa lalu yang didasarkan atas 

persepsi, memori, imajinasi dan tindakan. Peneliti berusaha menyajikan 

bagaiman persepsi informan tentang tayangan anak-anak di media sosial 

Tik Tok, memori tentang isi konten di media sosial Tik Tok, Imajinasi 

berupa penggambaran berdasarkan pengalaman, serta tindakan bagi anak 

yang dilakukan informan setelah mengetahui adanya konten negatif di 

media sosial Tik Tok. 

- Persepsi dan Emosi 

 Merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan 

penginderaan dan perasaan yanf dialami oleh informan. 

 Alasan Informan 1 mengkomunikasikan tayangan di media sosial 

Tik Tok pada anak dan pemahaman orang tua pada media sosial ini 

karena di dalam Tik Tok sendiri belum ada batasan tentang tayangan 

yang di khsusukan untuk anak dan dewasa, informan 1 beranggapan 

terdapat anak-anak yang membuat video dan meniru tayangan yang 

ada dalam tik tok dan tidak sesuai bagi anak-anak. Informan 1 

mengetahui kegiatan sang anak ketika bermain media sosial Tik Tok 

sepeti membuat video dan menonton video. Berikut kutipan 

wawancara dari informan 1. 
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“gini ya mas, sekarang ini kan media sosial banyak dan 

gampang di pakai oleh siapa saja ya mas termasuk anak-

anak dan di tik tok pun ada pengguna yang anak-anak 

termasuk salah satunya anak aku sendiri. Sepemahaman 

aku tayangan anak di tik tok itu belum ada batasannya 

misal mana yang untuk di tontonin anak mana yang engga 

gitu, jadi di tik tok kan anak-anak bisa bikin video dan 

meniru apa yang dilihat di tik tok kan ya mas, ya gitu mas 

ada tayangan anak juga yang ngga sesuai dengan usia 

mereka tapi mereka tonton dan tiru”. 

- Memori 

 Ingatan tentang media sosial Tik Tok yang dibentuk oleh 

informan. 

Pengetahuan informan 1 tentang konten-konten yang terdapat 

pada media sosial Tik Tok yaitu video, musik dan lagu serta 

menirukan audio percakapan, yang artinya informan 1  mengetahui 

fitur yang terdapat dalam media sosial Tik Tok. Memori atau ingatan 

yang dibentuk oleh informan 1 menunjukan bahwa informan 1 

memiliki pandangan tertentu pada media sosial ini yang didalamnya 

memuat konten negatif sehingga informan 1 ikut mengawasi dengan 

menonton bersama dengan anaknya memastikan kalau yang ditonton 

adalah bukan tayangan yang tidak sesuai untuk umur sang anak. 

Berikut kutipan wawancara dari Informan 1. 
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“ya paling kan video, terus musik lagu-lagu gitu, sama 

kaya niruin suara orang gitu ya mas hehe”. 

- Imajinasi 

 Daya pikir untuk membayangkan, menciptakan gambaran 

kejadian yang terdapat dalam media sosial Tik Tok berdasarkan 

pengalaman informan. 

Daya pikir informan 1 untuk membayangkan dan mencipatakan 

gambaran kejadian berdasarkan pengalaman. Informan 1 

mengharapkan jika anak menjadi kreatif dengan adanya Tik Tok, 

informan 1 melihat dari video yang dibuat anak yang menunjukan 

kreatifitas, selain itu informan 1 juga berpikiran jika sang anak jangan 

sampai mengikuti tayangan yang negatif. Berikut kutipan wawancara 

dari Informan 1. 

“secara ngga langsung si bisa aja iya mas gitu, ya tinggal 

gimana anaknya aja kan bisa dilihat video-video hasil 

bikinan dari anak ya kreatif-kreatif, bisa aja bikin gitu 

hehe” 

- Tindakan 

 Merupakan suatu langkah yang diambil atau dilakukan oleh 

informan setelah mengetahui adanya konten negatif di dalam media 

media sosial Tik Tok. 

 Informan 1 menerapkan beberapa tindakan dan peraturan bagi 

anak. Salah satu peraturan yang diterapkan yaitu dengan memberikan 

batasan waktu bagi anak dalam menggunakan dan bermain media 
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sosial supaya tidak mengganggu kegiatan belajarnya, bermain media 

sosial hanya sebatas sebagai hiburan dan tidak melupakan kewajiban 

anak untuk belajar dan beribadah. Informan 1 menerapkan secara 

sepihak peraturan tersebut dan anakpun menyikapinya dengan 

menuruti peraturan tersebut. Berikut kutipan wawancara dari 

Informan 1. 

“Peraturannya asal tidak ditonton di jam-jam belajar 

mereka aja sih mas, ya inget waktu lah intinya” 

d.  Tayangan pada Media Sosial Tik Tok 

 Pemahaman informan tentang konten-konten negatif di dalam 

media sosial Tik Tok serta apakah informan mengetahui contoh-contoh 

dari konten negatif tersebut. 

 Dalam keterangannya informan 1 dapat memberikan contoh dari 

konten-konten yang dianggap tidak sesuai untuk dikonsumsi oleh anak, 

konten vulgar dijelaskan dengan memberikan contoh terhadap video 

yang dibuat oleh pengguna dewasa yang isinya yaitu menonjolkan bagian 

tubuh, contoh konten erotis yaitu informan 1 menjelaskan seperti konten 

yang mengarah ke pornografi dan konten lagu dewasa yang berisikan 

percintaan. Informan 1 tidak memperbolehkan anaknya untuk 

mengkonsumsi konten-konten tersebut karena menganggap bawha 

konten tersebut belum sesuai untuk dikonsumsi oleh anak, dan anak juga 

masih mudah terpengaruh sehingga dibutuhkan bimbingan dari orang 

tua. Berikut kutipan wawancara dari Informan 1. 
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“yang aku tahu ya mas, di tik tok itu ada video yang 

menonjolkan bagian tubuh gitu ya mas dan kebanyakan itu 

pengguna dewasa yang bikin video kaya gitu”. 

 

3.1.2 Informan 2 

a. Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai Tik Tok 

Peneliti berusaha menyajikan tentang apa yang dipahami orang tua 

mengenai media sosial Tik Tok dan sejauh mana orang tua memahami 

penggunaan media sosial Tik Tok yang digunakan oleh anak. 

Informan 2 kurang begitu memahami tentang media sosial Tik Tok 

bahkan ada kecenderungan bawha informan 2 tidak mengetahui secara 

spesifik apa itu media sosial Tik Tok. Ia menjelaskan bahwa Tik Tok 

apakah media sosial yang menampilkan film atau sebuah games di 

handphone dikarenakan informan 2 belum melihat secara langsung 

media sosial Tik Tok. Informan 2 mengaku mengetahui Tik Tok 

semenjak anak mulai bermain sekitar beberapa bulan terakhir, informan 

2 beranggapan bahwa efek Tik Tok secara umum sama seperti media 

sosial lain yaitu tidak terlalu baik untuk diakses oleh anak, karena akan 

membuat anak mudah terpengaruh dengan apa yang dilihatnya di media 

sosial. Berikut kutipan wawancara dari Informan 2. 

“Tik tok bentar, apa ya aku tuh cuma tau tik tok sepintas, 

anaku main game, youtube, tik tok itu apakah kaya suatu 

tayangan kaya film atau dia games aku ngga mudeng, 

Cuma aku tau ketika dia nonton di endingnya atau 
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diawalnya ada tulisan tik tok, Cuma aku ga pernah bener-

bener nemenin anakku nonton atau ini jadi kalo aku ditanya 

tik tok itu apa aku bingung menjelaskannya juga” 

Menurut penjelasan informan 2 intensitas anak menggunakan atau 

mengakses media sosial Tik Tok tidak diketahuinya karena informan 2 

merupakan seorang ibu yang bekerja sebagai PNS dan memiliki 5 anak, 

jadi pengawasan anak setiap harinya dilakukan oleh pengsuhnya. Tetapi 

informan 2 memberikan batasan kepada anak-anaknya bahwa dalam 

mengakses media sosial atau bermain handphone yaitu setelah pulang 

sekolah antara pukul 12 sampai pukul siang, dan pukul 8 sampai pukul 9 

malam, atau sekitar 3 jam dalam sehari untuk bermain handphone dan 

mengakses media sosial. Dalam menemani anaknya ketika bermain 

media sosial informan 2 tidak secara penuh terus menemaninya hanya 

beberapa kali saja saat senggang. Anak dari informan 2 mengerti media 

sosial Tik Tok karena sebelumnya diajari oleh pengasuhnya hingga anak 

dapat membuat akun dan bermain media sosial Tik Toknya sendiri. 

Berikut kutipan wawancara dari Informan 2. 

“kalo aku si sebetulnya kasih waktu, tapi kadang kan balik 

lagi ke alasan klasik, anakku banyak, aku ibu pekerja, terus 

pengasuh mereka terbatas ya dan kecenderungannya 

adalah bahwa pengsuhnya tidak bisa melawan anak, jadi 

aku sebetulnya memberikan jam nonton itu sepulang 

sekolah itu jam 12 samapai jam 2, jam 2 itu mereka wajib 
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tidur, dan malam mulai dari jam 8 sampai jam 9 cuma di 

waktu-waktu itu tok sebenarnya” 

b. In Order Motive 

Motiv yang tertuju pada tindakan di masa yang akan datang dimana 

tindakan tersebut berdasarkan atas gagasan dan hasrat atau sesuatu yang 

ingin disampaikan dapat berupa pemikiran, usulan dan harapan. Peneliti 

berusaha menyajikan tentang gagasan dan harapan informan dari 

kegiatan berkomunikasi dengan anak. 

- Gagasan dan Hasrat 

Sesuatu yang ingin disampaikan informan berupa pemikiran, 

usulan dan harapan. 

Infroman 2 sebenarnya tidak mempebolehkan anaknya untuk 

mengkases media sosial baik itu Tik Tok atauapun media sosial 

lainnya. Ia beranggapan bahwa dalam usia anaknya belum 

semestinya mengetahui tentang media sosial, tetapi karena 

keterbatasan informan 2 yang tidak bisa mendampingi sang anak 

secara terus-menerus mengakibatkan sang anak memperoleh 

informasi dan mengakses media sosial Tik Tok dari pengasuhnya. 

Informan 2 juga melakukan diskusi dan berkomunikasi tentang 

usulan tayangan yang dapat ditonton kepada anak apa yang boleh di 

tonton dan apa yang tidak boleh dengan memberikan penjelasan dan 

pemahaman. Harapan yang dihasilkan dari kegiatan berkomunikasi 

ini anak menjadi paham tentang tayangan yang boleh dan tidak untuk 

dikonsumsi. Namun dibalik itu karena rasa keingintahuan dari sang 
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anak yang sangat tinggi membuat informan 2 memberikan sedikit 

kelonggaran pada anak dalam mengakses media sosial. Berikut 

kutipan wawancara dari Informan 2. 

“ohh jadi satu sisi pas saya tahu apa yang dia tonton, dan 

kalau menurut pandangan saya kalau tolak ukur saya 

masih bisa untuk dia tonton saya akan diam, tapi ketika 

menurut saya itu bukan ranah untuk tontonannya dia saya 

akan memberikan penjelasan ke dia, non ini tidak boleh di 

tonton dulu, karena ini seperti ini, nah kecenderungannya 

dia mungkin akan menuruti saya sesaat, tapi kan anak itu 

rasa pingin tahunya besar, dia pasti akan tergelitik, 

semakin dilarang dia akan semakin penasaram, ini apa si 

kenapa mamah ngelarang gitu”. 

c. Because Motive 

 Motive yang berorientasi pada masa lalu yang didasarkan atas 

persepsi, memori, imajinasi dan tindakan. Peneliti berusaha menyajikan 

bagaiman persepsi informan tentang tayangan anak-anak di media sosial 

Tik Tok, memori tentang isi konten di media sosial Tik Tok, Imajinasi 

berupa penggambaran berdasarkan pengalaman, serta tindakan bagi anak 

yang dilakukan informan setelah mengetahui adanya konten negatif di 

media sosial Tik Tok. 

- Persepsi dan Emosi 

 Merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan 

penginderaan dan perasaan yang dialami oleh informan. 
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 Informan 2 tidak mengetahui tentang tayangan anak yang 

terdapat dalam media sosial Tik Tok sehingga informan 2 tidak bisa 

menjelaskan pemahamannya terkait tayangan yang terdapat di media 

sosial Tik Tok, artinya informan 2 tidak melakukan pengamatan 

tentang media sosial Tik Tok. Ia juga tidak mengetahui kegiata sang 

anak ketika bermain media sosial Tik Tok. Berikut kutipan 

wawancara dari Informan 2. 

“waah aku belum pernah e mas, belum pernah” 

- Memori 

 Ingatan tentang media sosial Tik Tok yang dibentuk oleh 

informan. 

 Pengetahuan informan 2 tentang konten-konten yang terdapat 

pada media sosial Tik Tok juga tidak bisa dijelaskan tetapi informan 

2 merujuk pada media sosial lainnya seperti Youtube. Informan 2 

juga sempat membuat kebijakan yaitu dengan membatasi dan 

menguninstall media sosial yang ada. Seperti youtube yang di alihkan 

menjadi youtube kids yang hanya menampilakn video yang layak 

bagi anak. Informan 2 juga tidak sepenuhnya melakukan 

pendampingan kepada anaknya ketika bermain media sosial Tik Tok 

dikarenakan aktifitas yang terbagi antara pekerjaan dan menjaga 

kedua anaknya yang masih balita. Berikut kutipan wawancara dari 

Informan 2. 
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“nah itu aku lebih tersita di adiknya yang baby sama ara 

dan arka” 

- Imajinasi 

 Daya pikir untuk membayangkan, menciptakan gambaran 

kejadian yang terdapat dalam media sosial Tik Tok berdasarkan 

pengalaman informan 

 Daya pikir informan 2 untuk membayangkan dan mencipatakan 

gambaran kejadian berdasarkan pengalaman. Dengan bermain media 

sosial ini informan 2 mengharapkan anak menjadi kreatif, tetapi 

karena kurang pahamnya informan 2 tidak mengerti sisi kreatif yang 

bagaimana karena informan 2 tidak mengetahui secara mendalam 

tentang Tik Tok. Berikut kutipan wawancara dari Informan 2. Ia 

berpikiran bahwa media sosial Tik Tok akan membuat anak 

melakukan tindakan plagiat dari apa yang anak lihat dan anak secara 

tidak langsung juga ada hal yang anak tiru. 

“sebenernya si iya, siapa si orang tua yang ngga pingin 

anaknya jadi kreatif,  cuma karena kekurang pahaman 

saya, sisi kreatif seperti apa yang bisa dimunculkan dari 

konten itu”. 

- Tindakan 

 Merupakan suatu langkah yang diambil atau dilakukan oleh 

informan setelah mengetahui adanya konten negatif di dalam media 

media sosial Tik Tok. 
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 Informan 2 menerapkan beberapa peraturan yaitu dengan 

memperbolehkan anak untuk menonton sesuai dengan usia mereka, 

membatasi waktu penggunaan dan tidak mengganggu jam tidur dan 

belajar anak. Peraturan dibuat secara sepihak dan anak menuruti apa 

yang sudah ditetapkan oleh informan 2 tetapi menurut penjelasannya 

anak akan melanggar peraturan tersebut jika informan 2 lengah dalam 

pengawasannya. Berikut kutipan wawancara dari Informan 2. 

“kalo peraturan itu ya itu si mas, boleh nonton kalo sesuai 

dengan umur mereka, membatasi waktu, tidak menggangu 

jam tidur dan jam belajar” 

d. Tayangan pada Media Sosial Tik Tok 

 Pemahaman informan tentang konten-konten negatif di dalam 

media sosial Tik Tok serta apakah informan mengetahui contoh-contoh 

dari konten negatif tersebut. 

 Secara umum informan 2 tidak mengetahui konten-konten negatif 

yang terdapat pada media sosia Tik Tok. Ia memperbolehkan anak untuk 

mengakses media sosial dengan memberi batasan-batasanya. Berikut 

kutipan wawancara dari Informan 2. Pemahaman informan tentang 

konten negatif dalam media sosial Tik Tok dapat dikatakan sangat 

kurang. 

“gatau mas aku hehe”. 
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3.1.3 Informan 3 

a. Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai Tik Tok 

Peneliti berusaha menyajikan tentang apa yang dipahami orang tua 

mengenai media sosial Tik Tok dan sejauh mana orang tua memahami 

penggunaan media sosial Tik Tok yang digunakan oleh anak. 

Pemahaman informan 3 mengenai tayangan di media sosial Tik Tok 

adalah sebagai aplikas pembuat video yang dibuat oleh penggunanya. 

Informan 3 mulai mengetahui media sosial Tik Tok sudah semenjak 

pertengahan tahun 2018 lalu, dimana menurut pendapat informan 3 

media sosial ini memiliki efek buruk kepada anak karena terdapat konten 

yang negatif. Anak dari informan 3 yang merupakan pengguna media 

sosial Tik Tok biasanya akan mengakses setelah pulang sekolah dan sore 

hari. Anak menonton tayangan dalam media sosial Tik Tok bersama sang 

kakak dan anak yang memilih sendiri tayangan di media sosial tersbut. 

Biasanya waktu yang dihabiskan sang anak selama bermain media sosial 

kurang lebih selama 1 jam. Berikut kutipan wawancara dari informan 3. 

“Tiktok, aplikasi untuk membuat video mas, ya anak-anak 

ngerekam gitu dari aplikasi tik toknya” 

“emmm itu mas biasanya menonton bersama kakaknya” 

b. In Order Motive 

Motiv yang tertuju pada tindakan di masa yang akan datang dimana 

tindakan tersebut berdasarkan atas gagasan dan hasrat atau sesuatu yang 

ingin disampaikan dapat berupa pemikiran, usulan dan harapan. Peneliti 
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berusaha menyajikan tentang gagasan dan harapan informan dari 

kegiatan berkomunikasi dengan anak. 

- Gagasan dan Hasrat 

Sesuatu yang ingin disampaikan informan berupa pemikiran, 

usulan dan harapan. 

Harapan Informan 3 dari kegiatan berkomunikasi dengan 

anak ketika menyaksikan tayangan anak di media sosial Tik Tok. 

Informan 3 memperbolehkan anak bermain media sosial Tik Tok 

karena digunakan hanya untuk membuat video dan handphone yang 

digunakan msaih di awasi oleh informan 3. Ia juga mendiskusikan 

dan memberikan usulan tentang tayangan yang terdapat dalam Tik 

Tok dengan memberikan penjelasan mengenai video yang boleh di 

lihat dan yang tidak boleh diliaht sesuai dengan umur sang anak. 

Informan 3 berharap dari kegiatan berkomunikasi akan menjadikan 

anak mengerti tentang tayangan-tayangan yang ada di media sosial 

Tik Tok. Berikut kutipan wawancara dari informan 3. 

“Sebelum mengetahui pemberitaan tentang tiktok, saya 

pikir tidak papa karena hanya untuk membuat video, hpnya 

juga masih tak pegang aku si mas tak kasih ya kalau dia 

minta dan waktunya pas gitu” 

c. Because Motive 

 Motive yang berorientasi pada masa lalu yang didasarkan atas 

persepsi, memori, imajinasi dan tindakan. Peneliti berusaha menyajikan 

bagaiman persepsi informan tentang tayangan anak-anak di media sosial 
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Tik Tok, memori tentang isi konten di media sosial Tik Tok, Imajinasi 

berupa penggambaran berdasarkan pengalaman, serta tindakan bagi anak 

yang dilakukan informan setelah mengetahui adanya konten negatif di 

media sosial Tik Tok. 

- Persepsi dan Emosi 

 Merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan 

penginderaan dan perasaan yanf dialami oleh informan. 

 Pemahaman informan 3 terkait tayangan anak-anak di media 

sosial Tik Tok, ia mamahami mengenai tayangan yang terdapat 

dalam media sosial Tik Tok bahwa terdapat pengguna media sosial 

Tik Tok yang berasal dari kalangan anak-anak teteapi terdapat pula 

pengguna dewasa dan terkait dengan tayangan anak, menurut 

informan 3 banyak anak yang mengikuti tayangan yang ditampilkan 

oleh pengguna dewasa. Informan 3 juga mengetahui kegiatan yang 

dilakukan anak ketika bermain Tik Tok yaitu membuat video dan 

melihat video hasil dari unggahan teman-temannya dan yang lain. 

Berikut kutipan wawancara dari informan 3. 

“saya tahu tik tok itu kan karean anak saya yang main ya 

waktu itu, saya pernah lihat-lihat kalau di tok tok ya bukan 

anak-anak saja yang mainin, ada yang dewasa juga, tapi 

kalau pemahaman tentang tayangan anak itu banyak anak 

yang ikut-ikutan sama yang dewasa gitu ya mas” 
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- Memori 

 Ingatan tentang media sosial Tik Tok yang dibentuk oleh 

informan. 

 Pengetahuan informan 3 tentang konten-konten yang terdapat 

pada media sosial Tik Tok diketahuinya setalah adanya pemberitaan 

di televisi yang memberitakan tentang Tik Tok, dari situ informan 3 

baru mengetahui tayangan video yang sebenarnya diperuntukan bagi 

orang dewasa, dan beranggapan bahwa Tik Tok bukanlah media 

sosial yang ramah bagi anak-anak. Berikut kutipan wawancara dari 

informan 3. 

“Ya setelah pemberitaan di TV, ternyata banyak yang 

sebenarnya diperuntukan untuk dewasa” 

- Imajinasi 

 Daya pikir untuk membayangkan, menciptakan gambaran 

kejadian yang terdapat dalam media sosial Tik Tok berdasarkan 

pengalaman informan. 

 Daya pikir informan 3 untuk membayangkan dan menciptakan 

gambaran mengenai tayang video anak di media sosial Tik Tok. 

Informan 3 mengharapkan anak menjadi kreatif tetapi dengan batasan 

umur yang ditetapkan. Selain itu informan 3 juga memikirkan tentang 

anak yang akan meniru tayangan video yang dilihatnya karena ada 

kecendurungan anak untuk meniru dari informan 3. 
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“iya mas, tapi seharusnya kan ada pembatasan umurnya ya 

buat anak-anak” 

- Tindakan 

 Merupakan suatu langkah yang diambil atau dilakukan oleh 

informan setelah mengetahui adanya konten negatif di dalam media 

media sosial Tik Tok. 

 Informan 3 menerapkan beberapa tindakan dan pengawasan 

setelah mengetahui adanya konten yang tidak sesuai bagi anak yaitu 

dengan memberikan himbauan kepada anak dan berkomunikasi 

tentang video yang di tonton. Alasan informan 3 memberikan 

pengawasan karena agar anak tidak terpengaruh dengan konten-

konten negatif yang terdapat pada media sosial Tik Tok dan agar anak 

bisa mengerti serta menghindari tayangan yang buruk. Peraturan 

dibuat secara sepihak oleh informan 3 dan respon anak yaiatu 

menuruti dalam menyikapi peraturan tersebut. Informan sedikit 

memberikan kelonggaran kepada anak dalam bermain media sosial 

dengan batasan waktu 1 jam. Berikut kutipan wawancara dari 

informan 3. 

“memberikan himbauan kepada anak dan menanyakan apa yang 

sedang di tonton gitu mas” 

d. Tayangan pada Media Sosial Tik Tok 

 Pemahaman informan tentang konten-konten negatif di dalam 

media sosial Tik Tok serta apakah informan mengetahui contoh-contoh 

dari konten negatif tersebut. 
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 Informan 3 dapat memberikan contoh konten-konten yang 

dianggap negatif yaitu berupa konten vulgar, erotis dan lagu-lagu 

dewasa. Konten vulgar yaitu berupa video yang dibuat oleh pengguna 

dewasa, konten erotis yaitu berupa video yang menampilkan tarian-tarian 

dan konten lagu dewasa informan 3 mencontohkan tentang lagu yang 

berlirik percintaan. Ia sendiri tidak memperbolehkan anaknya untuk 

mengkonsumi tayangan tersebut karena berisi tayangan yang tidak 

seharusnya di tonton. Berikut kutipan wawancara dari informan 3. 

“ohh kalo vulgar itu paling yang isinya orang-orang 

dewasa ya, terus erotis paling tarian- tarian kalo lagu 

dewasa kan kaya menirukan lagu percintaan gitu” 

 

3.1.4 Informan 4 

a. Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai Tik Tok 

Peneliti berusaha menyajikan tentang apa yang dipahami orang tua 

mengenai media sosial Tik Tok dan sejauh mana orang tua memahami 

penggunaan media sosial Tik Tok yang digunakan oleh anak. 

Pengetahuan informan 4 tentang media sosial Tik Tok adalah 

sebagai media hiburan penghilang penat dan sebagai media untuk 

bernyanyi. Informan 4 telah mengetahui Tik Tok sejak 6 bulan lalu 

setelah Tik Tok ramai di perbincangkan karena diblokir oleh 

pemerentah, informan 4 mengaku sebelumnya hanya melihat video-

video saja dan belum memiliki akun. Informan 4 hanya mengetahui efek 

media sosial sebagai hiburan dan menjelaskan bahwa didalam media 
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sosial Tik Tok terdapat konten yang kurang baik bagi anak. Anak dari 

Informan 4 bermain handphone dan media sosial biasanya setelah 

pulang sekolah dan malam hari. Ketika anak bermain Tik Tok informan 

4 sering menemani anaknya ketika menonton dan membuat video di 

media sosial Tik Tok. Anak informan 4 biasanya menghabiskan waktu 

bermain Tik Tok tidak menentu. Berikut kutipan wawancara dari 

informan 4.  

“ya tau si kan paling saya butuhnya hiburan, nyanyi-nyanyi 

terus apa ngilangi stres lah” 

“ngga mesti og kadang yo engga, kadang eee yo paling 

sebentar-sebentar tok karena dia kan suka main juga to 

mas jadi paling pas buka-buka yo paling sebentar dibuka 

yo terus nek pas pingin mbuat yo mbuat nek engga yo 

engga, seringe yo pas hari libur nek pas biasa kan sudah 

kepang sama kegiatan yang lain eee sekolah, terus ada les, 

ada ngaji terus main jadi paing yo nek minggu opo nek 

engga pas nek saya buat dia ikut gitu, jadi nek tiap hari 

buat malah engga dia” 

b. In Order Motive 

Motiv yang tertuju pada tindakan di masa yang akan datang dimana 

tindakan tersebut berdasarkan atas gagasan dan hasrat atau sesuatu yang 

ingin disampaikan dapat berupa pemikiran, usulan dan harapan. Peneliti 

berusaha menyajikan tentang gagasan dan harapan informan dari 

kegiatan berkomunikasi dengan anak. 
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- Gagasan dan Hasrat 

Sesuatu yang ingin disampaikan informan berupa pemikiran, 

usulan dan harapan. 

Dari kegiatan berkomunikasi ini informan 4 

memperbolehkan anak bermain media sosial Tik Tok karena 

anaknya hanya menggunakan media sosial Tik Tok untuk menonton 

video kucing dan ketika membuat video di Tik Tok anak masih di 

awasi oleh informan 4. Dalam mengkomunikasikannya anak secara 

mandiri sudah dapat memilih tayangan yang sesuai untuknya dan 

akan melewati video yang tidak baik. Informan juga mengusulkan 

tayangan yang lucu-lucu saja untuk ditonton oleh sang anak. Dari 

bermain media sosial Tik Tok informan 4 tidak berharap lebih 

karena media sosial Tik Tok hanya digunakan sebagai hiburan saja. 

Berikut kutipan wawancara dari informan 4. 

“ya hiburan aja si kan paling dia juga yang di tonton itu 

yang kucing-kucing yang lain malah di lewatke kan saya 

kan kadang suka e kan kucing jadi ki dia pas nonton pas 

kucing itiu, saya juga nonton kan dia kan kadang lihat 

nanti pas ada tayangan yang kucing itu dia malah nyuruh 

ngulang bola bali, jadi nek sing laine malah di lewati kan 

sing liane kan dia juga belum mudeng” 

c. Because Motive 

 Motive yang berorientasi pada masa lalu yang didasarkan atas 

persepsi, memori, imajinasi dan tindakan. Peneliti berusaha menyajikan 
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bagaiman persepsi informan tentang tayangan anak-anak di media sosial 

Tik Tok, memori tentang isi konten di media sosial Tik Tok, Imajinasi 

berupa penggambaran berdasarkan pengalaman, serta tindakan bagi 

anak yang dilakukan informan setelah mengetahui adanya konten 

negatif di media sosial Tik Tok. 

- Persepsi dan Emosi 

 Merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan 

penginderaan dan perasaan yanf dialami oleh informan. 

 Pemahaman informan 4 terkait tayangan anak-anak di media 

sosial Tik Tok, ia memahami mengenai tayangan yang terdapat 

dalam media sosial Tik Tok bahwa video anak merupakan tayangan 

yang lucu-lucu. Anak dari informan 4 dalam bermain media sosial 

Tik Tok dengan membuat video lipsinc dari lagu yang dinyanyikan 

Via Vallen. Berikut kutipan wawancara dari informan 4. 

“ya lucu sih, lucu-lucu kan maksude anak segitu sudah bisa 

di ajarkan begini-begitu” 

- Memori 

 Ingatan tentang media sosial Tik Tok yang dibentuk oleh 

informan. 

 Pengetahuan informan 4 tentang konten-konten yang terdapat 

pada media sosial Tik Tok diketahuinya karena sering menontonnya. 

Ia menjelaskan bahwa di media sosial Tik Tok banyak berisi video 

yang negatif informan 4 menjelaskan bahwa didalamnya terdapat 

video lesbi dan homo, dan melihatkan daerah tubuh tertentu dan hal 
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itu tidak baik untuk anak. Tetapi informan 4 menyikapo hal tersebut 

dengan ikut mengawasi penggunaan media sosial anak. Ia juga 

mendiskusikan  tayangan kepada anak bahwa tayangan tertentu 

hanya boleh untuk orang dewasa, sang anak pun menuruti lalu 

memilih tayangan yang lucu-lucu seperti video hewan kucing, anjing 

dan video game mobile legend. Berikut kutipan wawancara dari 

informan 4. 

“he eh, ngga boleh ni buat orang dewasa ya dia terus ganti, 

jadi seringe sing di tonton sing mobile legend, terus 

tayangan itu to terus kucing-kucing itu kan banyak terus 

anjing sing lucu-lucu kan dadi sing di tonton yang gitu yang 

tak sering tak lihat mas” 

- Imajinasi 

 Daya pikir untuk membayangkan, menciptakan gambaran 

kejadian yang terdapat dalam media sosial Tik Tok berdasarkan 

pengalaman informan. 

 Daya pikir informan 4 untuk membayangkan dan menciptakan 

gambaran mengenai tayang video anak di media sosial Tik Tok. 

Dengan anak bermain media sosial Tik Tok informan 4 

mengharapkan apabila anak dalam tampil di depan umum tidak akan 

malu-malu dan agar anak bisa beradaptasi dengan lingkungannya 

terutama kepada teman-teman bermainnya. Informan secara tidak 

langsung juga memikirkan apabila anaknya akan mengikuti tayangan 

yang tidak baik, tetapi atas pemberian penjelasan dan pengawasan 
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yang dilakukan informan 4 menjadikan ia tidak khawatir mengenai 

hal tersebut. Berikut kutipan wawancara dari informan 4. 

“ya apa ya pikire kan ben dia ben nek pas umpamane ning 

panggung itu kan bisa bisa apa ki ngga malu, ya maksude 

gitu lah, nek tak ikutke nyanyi-nyanyi juga dia kan juga 

sempat les nayanyi tapi akhir-akhir ini kan agak males, 

kemarin kan kepancang kegiatan drum band to mas jadinya 

agak males ya maksude biar bisa mengikuti biar bisa 

adaptasi juga sama temen-temennya tapi yo kembali lagi yo 

cuma nggo hiburan tok og mas” 

- Tindakan 

 Merupakan suatu langkah yang diambil atau dilakukan oleh 

informan setelah mengetahui adanya konten negatif di dalam media 

media sosial Tik Tok. 

 Informan 4 menerapkan beberapa tindakan dan pengawasan 

setelah mengetahui adanya konten yang tidak sesuai bagi anak yaitu 

dengan memberikan batasan apa saja yang tidak boleh ditonton anak 

dan informan 4 juga memberikan batasan waktu penggunaan 

handphone yaitu setelah pulang sekolah dan sebelum tidur. Tetapi 

informan 4 juga memberikan kelonggaran kepada anak untuk 

bermain media sosial karena merasa kasihan atas aktifitas sang anak, 

kelonggaran tersebut diberikan untuk memberikan hiburan kepada 

anak, secara umum informan 4 tidak memberikan peraturan mengikat 
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yang ditujukan untuk sang anak. Berikut kutipan wawancara dari 

informan 4. 

“ohh ya ya, yo paling itu mas saya kan dia kan maine tak 

batesi mainnya kan pas nek pulang sekolah, pulang sekolah 

aja cuma sebentar tok, terus tidur terus apa makan, les kan 

juga ngga banyak si maine hp, terus meh tidur tuh baru 

main hp lagi, nah nek gini pas lagi ngga ada temene yo 

main tapi nek ndak ada yo dia abot maine dadi main hp itu 

nek dia ngga ada temene bermain” 

d. Tayangan pada Media Sosial Tik Tok 

 Pemahaman informan tentang konten-konten negatif di dalam 

media sosial Tik Tok serta apakah informan mengetahui contoh-contoh 

dari konten negatif tersebut. 

 Informan 3 dapat memberikan contoh konten-konten yang 

dianggap negatif yaitu berupa konten berupa konten vulgar seperti 

kegiatan di kolam renang, konten erotis berupa kegiatan senam, dan 

lagu lipsinc lagu percintaan. Informan juga mengaku membuat video 

lipsinc bersama sang anak dan hanya sebagai hiburan saja. Berikut 

kutipan wawancara dari informan 4. 

“ohh iya yang kaya di apa  di kolam renang itu kan 

seharusnya kan ngga di shooting kan sering itu terus ya 

yang vulgar-vulgar itu kan sering”. 
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3.1.5 Informan 5 

a. Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai Tik Tok 

Peneliti berusaha menyajikan tentang apa yang dipahami orang tua 

mengenai media sosial Tik Tok dan sejauh mana orang tua memahami 

penggunaan media sosial Tik Tok yang digunakan oleh anak. 

Pemahaman Informan 5 mengenai media sosial Tik Tok yaitu media 

sosial yang sedang trand sekarang ini, aplikasi digunakan sebagai 

pembuat video lucu, ia mengetahui media sosial ini sejak 5 bulan terakhir 

dan informan 5 juga menggunakannya dan aktif sebagai pengguna. Ia 

menganggap bahwa efek dari penggunaan media sosial adalah baik 

karena digunakan sebagai hiburan, dan dapat menambah pertemanan. 

Informan 5 menjelaskan bahwa intensitas anak dalam membuka dan 

mengakses media sosial Tik Tok hampir setiap hari yaitu siang dan 

malam hari, ia menjelaskan ketika anak mengakses media sosial Tik Tok 

bersamanya dan anak akan menunjukan kepadanya jika ada video yang 

menarik. Awal mula anaknya bermain media sosial Tik Tok karena 

informan 5 yang memperkenalkan hingga akhirnya anak mempunyai 

sendiri akun tersebut. Dalam mengakses media sosial Tik Tok biasanya 

anak memulai pada jam setelah pulang sekolah dengan estimasi waktu 

sekitar 2 jam. Berikut kutipan wawancara dari informan 5. 

“Tik tok itu aplikasi yang lagi trend sekarang ini ya, yang 

bikin video-video lucu” 
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“Kadang menonton sendiri kadang bersama saya mas, kalo 

memang lagi barengan terus ada video yang menarik nanti 

ditunjukan ke saya gitu” 

b. In Order Motive 

Motiv yang tertuju pada tindakan di masa yang akan datang dimana 

tindakan tersebut berdasarkan atas gagasan dan hasrat atau sesuatu yang 

ingin disampaikan dapat berupa pemikiran, usulan dan harapan. Peneliti 

berusaha menyajikan tentang gagasan dan harapan informan dari 

kegiatan berkomunikasi dengan anak. 

- Gagasan dan Hasrat 

Sesuatu yang ingin disampaikan informan berupa pemikiran, 

usulan dan harapan. 

Informan 5 memperbolehkan anaknya untuk monton 

tayangan anak di media sosial tik tok karena informan 5 sendiri yang 

memperkenalkannya sehingga ia memperbolehkan anak untuk 

bermain media sosial Tik Tok. Informan 5 menjelaskan bahwa 

sudah mendiskusikan tayangan yang terdapat di dalam Tik Tok 

dengan sang anak, isi dari diskusi tersebut yaitu hanya 

mendiskusikan tayangan yang menarik untuk di tonton, selain itu 

informan 5 juga memberikan usulan tayangan di Tik Tok kepada 

anak berupa tayangan yang seusia anak dan menonton dari hasil 

unggahan teman-temannya saja dan hanya memperbolehkan untuk 

mengikuti akun yang sudah di kenal. Informan 5 mengharap ketika 

anak mengakses media sosial Tik Tok agar anak bisa menyalurkan 
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hobynya yang suka menyanyi dan menari. Berikut kutipan 

wawancara dari informan 5. 

“Iya tidak ada masalah sih, kan saya sendiri yang 

memperkenalkan tik tok jadi ya saya memperbolehkannya” 

“Iya harapannya anak bisa lebih kreatif dan bisa 

menyalurkan hobinya kan anak saya suka nyanyi dan nari 

soalnya mas” 

c. Because Motive 

 Motive yang berorientasi pada masa lalu yang didasarkan atas 

persepsi, memori, imajinasi dan tindakan. Peneliti berusaha menyajikan 

bagaiman persepsi informan tentang tayangan anak-anak di media sosial 

Tik Tok, memori tentang isi konten di media sosial Tik Tok, Imajinasi 

berupa penggambaran berdasarkan pengalaman, serta tindakan bagi anak 

yang dilakukan informan setelah mengetahui adanya konten negatif di 

media sosial Tik Tok. 

- Persepsi dan Emosi 

 Merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan 

penginderaan dan perasaan yanf dialami oleh informan. 

Pemahaman informan 5 terkait tayangan anak-anak di media 

sosial Tik Tok, ia mamahami bahwa di dalam media sosial Tik Tok 

banyak anak-anak yang membuat video baik sendiri maupun 

bersama teman bahkan orang tuanya. Informan 5 menjelaskan jika 

yang dilakukan anak ketika bermain media sosial Tik Tok lebih 
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banyak menonton dibanding membuatnya, sang anak baru memiliki 

5 video yang dibuatnya. Berikut kutipan wawancara dari informan 

5. 

“Sepemahaman saya banyak ya anak-anak sekarang 

menggunakan tik tok dan tayangan yang mereka buat 

bermacem-macem ada yang sendirian, ada yang sama 

teman-temannya dan yang mereka buat juga masih wajar 

setahu saya” 

- Memori 

 Ingatan tentang media sosial Tik Tok yang dibentuk oleh 

informan. 

 Pengetahuan informan 5 tentang konten-konten yang terdapat 

pada media sosial Tik Tok, ia memahami bahwa di dalamnya terdapat 

video menari, dan lagu-lagu. Ia juga mengetahui didalam Tik Tok 

terdapat konten yang negatif yaitu berupa tayangan sepasang kekasih 

yang berpelukan dan pegangan tangan. Informan menjelaskan ketika 

anak bermain media sosial Tik Tok ia akan menemaninya dengan 

duduk berasama. Berikut kutipan wawancara dari informan 5. 

“Iya contohnya orang yang berpacaran itu mas sma 

pacarnya pelukan pegang tangan yang masih anak 

sekolahan SMP atau SMA gitu” 
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- Imajinasi 

 Daya pikir untuk membayangkan, menciptakan gambaran 

kejadian yang terdapat dalam media sosial Tik Tok berdasarkan 

pengalaman informan. 

 Daya pikir informan 5 untuk membayangkan dan menciptakan 

gambaran mengenai tayang video anak di media sosial Tik Tok. 

Dengan anak bermain Tik Tok informan 5 mengharapkan anak tidak 

akan malu di sekolah, ia juga berpikiran bahwa anak akan menirukan 

tayangan yang seharusnya belum layak dikonsumsinya karena daya 

pikir anak yang belum bisa memilih konten yang baik dan buruk. 

Berikut kutipan wawancara dari informan 5. 

“Iya pernah ya mas, kan anak anak juga masih polos pasti 

belum bisa memilih konten positif negatif dan bisa saja 

tertukar informaasi sehingga iya akan mengikuti yang 

dikira iya positif” 

- Tindakan 

 Merupakan suatu langkah yang diambil atau dilakukan oleh 

informan setelah mengetahui adanya konten negatif di dalam media 

media sosial Tik Tok. 

 Informan 5 menerapkan beberapa tindakan dan pengawasan 

setelah mengetahui adanya konten yang tidak sesuai bagi anak yaitu 

dengan menjelaskan, mengawasi dan menasehati konten yang positif 

dan negatif dalam bermain media sosial Tik Tok. Selama ini 

informan menerapkan peraturan kepada anak tujuannya yaitu untuk 
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melindungi dan menjaga anak agar tidak terpengaruh oleh konten 

yang negatif. Peraturan yang diterapkan kepada anak yaitu berupa 

pembatasan penggunaan yaitu tidak boleh bermain media sosial 

ketika sekolah dan waktu belajar. Pertauran tersebut diterapkan 

secara sepihak oleh informan 5 walaupun anak sempat membantah 

tetapi pada akhirnya anak patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. 

Informan 5 memberikan waktu khusu bagi anak untuk bermain dan 

mengakses media sosial Tik Tok yaitu pada waktu setelah pulang 

sekolah dan sore hari. Berikut kutipan wawancara dari informan 5. 

“Iya seperti dijeaskan tadi mas, saya akan mengawasi dan 

menasehati positif negatifnya bermain tik tok” 

d. Tayangan pada Media Sosial Tik Tok 

 Pemahaman informan tentang konten-konten negatif di dalam 

media sosial Tik Tok serta apakah informan mengetahui contoh-contoh 

dari konten negatif tersebut. 

 Informan 5 dapat memberikan contoh konten-konten yang 

dianggap negatif yaitu berupa konten vulgar, erotis dan lagu-lagu 

dewasa. Konten vulgar yang diunggah oleh pengguna dewasa, erotis 

berupa tarian dan lagu tentang percintaan. Informan 5 tidak 

memperbolehkan anak untuk mengakses atau mengkonsumsi hal-hal 

tersebut karena tidak sesuai dengan umur sang anak. Berikut kutipan 

wawancara dari informan 5. 



80 
 

“ohh kalo vulgar itu paling yang isinya orang-orang 

dewasa ya, terus erotis paling tarian- tarian kalo lagu 

dewasa kan kaya menirukan lagu percintaan, dangdut, 

ngaji-ngaji juga ada gitu”. 

 

3.1.6 Informan 6 

a. Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai Tik Tok 

Peneliti berusaha menyajikan tentang apa yang dipahami orang tua 

mengenai media sosial Tik Tok dan sejauh mana orang tua memahami 

penggunaan media sosial Tik Tok yang digunakan oleh anak. 

Pemahaman Informan 6 mengenai media sosial Tik Tok yaitu media 

sosial yang sedang trand sekarang ini pemahaman informan 6 tentang 

media sosial Tik Tok adalah sebagai aplikasi pembuat video nyanyi. Ia 

mulai mengetahui adanya Tik Tok sejak muncul pemberitaan tentang 

pangguna anak yang bermana Bowo, dan setelah ditanyakan kepada sang 

anak ternyata anak sudah memiliki akun media sosial Tik Tok. Informan 

6 mengaku bahwa sang anak setiap harinya bermain handphone entah itu 

untuk mengkases media sosial Tik Tok ataupun bermain games. Ia juga 

kerap mengikuti kegiatan anak dama bermain media sosial. 

“kapan aja ya mas, iya itu anak ku mainan hape terus-

terusan ko, dari bangun tidur sampe mau tidur lagi tuh 

main hp terus, udah susah banget diomongin mas ga bisa 

jauh sama hp” 
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b. In Order Motive 

Motiv yang tertuju pada tindakan di masa yang akan datang dimana 

tindakan tersebut berdasarkan atas gagasan dan hasrat atau sesuatu yang 

ingin disampaikan dapat berupa pemikiran, usulan dan harapan. Peneliti 

berusaha menyajikan tentang gagasan dan harapan informan dari 

kegiatan berkomunikasi dengan anak. 

- Gagasan dan Hasrat 

Sesuatu yang ingin disampaikan informan berupa pemikiran, 

usulan dan harapan. 

Informan 6 memperbolehkan anaknya untuk monton tayangan 

anak di media sosial tik tok karena ia menganggap jika ia melarang 

nantinya akan berakibat anak menjadi bermain yang bahaya bagi 

perkembangan anak. Diskusi yang terjalin antara informan 6 dan 

anak menghasilkan kesepakatan yaitu anak boleh secara bebas 

mengakses dan bermain media sosial Tik Tok tetapi dengan batasan. 

Usulan informan 6 tentang tayangan yang boleh dilihat yaitu video 

yang sesuai dengan umurnya dan dan teman-teman skolahnya. 

Dengan anak bermain Tik Tok setidaknya ada manfaat baik untuk 

anak. Berikut kutipan wawancara dari Informan 6. 

“iya aku sih bebasin ya mas boleh-boleh aja mainan tik tok 

dari pada aku larang-larang tapi diblakang ku malah 

mainan ya justru bahaya mas, anak jaman skarang pinter-

pinter soalnya mas, lebih canggih dari orangtuanya” 
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c. Because Motive 

 Motive yang berorientasi pada masa lalu yang didasarkan atas 

persepsi, memori, imajinasi dan tindakan. Peneliti berusaha menyajikan 

bagaiman persepsi informan tentang tayangan anak-anak di media sosial 

Tik Tok, memori tentang isi konten di media sosial Tik Tok, Imajinasi 

berupa penggambaran berdasarkan pengalaman, serta tindakan bagi anak 

yang dilakukan informan setelah mengetahui adanya konten negatif di 

media sosial Tik Tok. 

- Persepsi dan Emosi 

 Merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan 

penginderaan dan perasaan yanf dialami oleh informan. 

 Pemahaman informan 6 terkait tayangan anak-anak di media 

sosial Tik Tok, ia memahami medis sosial Tik Tok ketika dilihatkan 

oleh sang anak tentang video di dalamnya yang berisi tentang 

menirukan sebuah lagu, dan informan 6 juga mengetahui jika di 

dalamnya terdapat tayangan yang tidak cocok bagi anak. Berikut 

kutipan wawancara dari Informan 6. 

“nah gini mas, kalo lagi nonton bareng gitu ya mas, pasti 

anak ku ya nunjukinnya yang bagus-bagus ya kaya cuma 

punya nya bowo tik tok atau tman-tmannya itu paling cuma 

nyanyi-nyanyi niruin lagu yah, tapi kan aku diluar juga tau 

kalo tik tok itu ada tontonan yang ga pantes gitu pokoknya 

mas, kan luas bangt sih mas itu tik tok yang main kan ga 

cuma anak-anak” 
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- Memori 

 Ingatan tentang media sosial Tik Tok yang dibentuk oleh 

informan. 

 Pengetahuan informan 6 tentang konten-konten yang terdapat 

pada media sosial Tik Tok, ia memahami jika didalam media sosial 

Tik Tok memuat konten yang tidak sesuai bagi anak ia mengetahui 

secara tidak langsung yaitu melalui berita-berita yang ada. Aktifitas 

yang dilakukan informan 6 ketika anak bermain media sosial Tik Tok 

yaitu ikut menemani anak biasanya pada saat waktu luang. Berikut 

kutipan wawancara dari Informan 6. 

“dari berita sih ya mas, soalnya aku gak tau mainin atau 

buka sendiri tik toknya” 

- Imajinasi 

 Daya pikir untuk membayangkan, menciptakan gambaran 

kejadian yang terdapat dalam media sosial Tik Tok berdasarkan 

pengalaman informan. 

 Daya pikir informan 6 untuk membayangkan dan menciptakan 

gambaran mengenai tayang video anak di media sosial Tik Tok 

Dengan anak bermain Tik Tok informan 6 mengharapkan anak tidak 

akan malu di sekolah, ia juga berpikiran bahwa anak akan menirukan 

tayangan yang seharusnya belum layak dikonsumsinya karena pada 

umur anak-anak rasa keingintahuannya tinggi dan ada indikasi anak 

untuk meniru. Berikut kutipan wawancara dari Informan 6. 
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“iya mas umur segitu anak tuh lagi banyak pngn tahunya, 

stlah tau pastinya nanti bakal mencoba menirunya” 

- Tindakan 

 Merupakan suatu langkah yang diambil atau dilakukan oleh 

informan setelah mengetahui adanya konten negatif di dalam media 

media sosial Tik Tok. 

 Informan 6 menerapkan beberapa tindakan dan pengawasan 

setelah mengetahui adanya konten yang tidak sesuai bagi anak yaitu 

dengan memberikan peringatan dan memantau anak setiap 

malamnya, jika terdapat video yang tidak sesuai akan langsung di 

komunikasikan. Peraturan dibuat oleh informan 6 secara sepihak 

untuk kebaikan anak sendiri dan anak dalam menyikapi hal tersebut 

dengan membangkang. Berikut kutipan wawancara dari informan 6. 

“Iya anak seringnya ngeyel ya mas, pernah sih kejadian 

gitu ada salah satu temen tik tok nya tapi bukan temen 

skolah itu videonya kurang baik lah, ya aku paksa untuk 

dihapus teman walaupun si anak alesannya itu salah satu 

artis tik tok gitu” 

d. Tayangan pada Media Sosial Tik Tok 

 Pemahaman informan tentang konten-konten negatif di dalam 

media sosial Tik Tok serta apakah informan mengetahui contoh-contoh 

dari konten negatif tersebut. 
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 Informan 6 dapat memberikan contoh konten-konten yang 

dianggap negatif yaitu berupa konten video vulgar seperti tarian yang 

diiringi musik dangdut yang dilakukan di lingkungan sekolah. Informan 

6 tidak memperbolehkan anak mengakses jenis video tersebut. Berikut 

kutipan wawancara dari informan 6. 

“yang aku pernah liat sih anak SD yang joget- joget 

dangdut padahal di skolah itu videonya”. 

 

3.1.7 Informan 7 

a. Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai Tik Tok 

Peneliti berusaha menyajikan tentang apa yang dipahami orang tua 

mengenai media sosial Tik Tok dan sejauh mana orang tua memahami 

penggunaan media sosial Tik Tok yang digunakan oleh anak. 

Pemahaman Informan 7 mengenai media sosial Tik Tok yaitu 

aplikasi yang menayangkan video dan lagu-lagu. Informan 7 pertama kali 

mengetahui Tik Tok sudah sejak tahun lalu yaitu pada bulan Agustus. 

Informan 7 beranggapan bahwa efek dari media sosial Tik Tok hanya 

sebagai hiburan karena terdapat video lucu. Menurut informan 7 

kebiasaan anak membuka dan mengakses Tik Tok adalah seteleh anak 

pulang sekolah pada siang hari ketika di rumah, tetepi ia tidak 

mengetahui kegiatan anak diluar rumah ataupun di sekolahnya. Ia juga 

menjelaskan bahwa ia jarang menemani anak ketika bermain media 

sosial Tik Tok, karena informan 7 tidak merekomendasikan penggunaan 

Tik Tok dan anak mengetahuinya karena pengaruh dari teman mainnya. 
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Dalam menggunakan handphone dan bermain media sosial Tik Tok 

informan 7 menjelaskan bahwa waktu yang dihabiskan anak sekitar 4 jam 

dalam sehari. Berikut kutipan wawancara dari informa 7. 

“iya mas tahu, tik tok itu aplikasi yang nayangin tentang 

video sama lagu-lagu” 

“Ya paling kalo dia lagi main aja mas, ya lama mungkin 

mas dari siang sampai mau tidur juga masih pegang hp, ya 

kira-kira 4 jaman kalo sehari” 

b. In Order Motive 

Motiv yang tertuju pada tindakan di masa yang akan datang dimana 

tindakan tersebut berdasarkan atas gagasan dan hasrat atau sesuatu yang 

ingin disampaikan dapat berupa pemikiran, usulan dan harapan. Peneliti 

berusaha menyajikan tentang gagasan dan harapan informan dari 

kegiatan berkomunikasi dengan anak. 

- Gagasan dan Hasrat 

Sesuatu yang ingin disampaikan informan berupa pemikiran, 

usulan dan harapan. 

Informan 7 memperbolehkan anaknya untuk monton tayangan 

anak di media sosial tik tok karena berpikiran bahwa penggunaan 

media sosial Tik Tok digunakan hanya sebagai hiburan. Informan 7 

juga mendiskusikan dengan anak tentang tayangan yang ditonton 

oleh anak, ia menanyakan video apa dilihat pada anak. Diskusi 

tersebut meliputi tayangan serta berdiskusi kepada anak untuk tidak 

meniru video yang tidak benar. Informan 7 juga mengusulkan dan 
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membicarakan kepada anak untuk menonton yang sesuai dengan 

umurnya. Bentuk komunikasi tersebut dengan cara berkomunikasi 

dengan anak. Harapan informan 7 pada saat anak menonton media 

sosial Tik Tok adalah anak dibebaskan untuk berkreasi tetapi tetap 

dalam batasannya. Berikut kutipan wawancara dari informan 7. 

“Aku si ngga kepikiran apa-apa ya mas orang anak main 

itu paling cuma buat hiburan aja” 

“Harapannya ya anak boleh berkreasi ya mas tapi tetep 

bisa tahu batasan-batasanya” 

c. Because Motive 

 Motive yang berorientasi pada masa lalu yang didasarkan atas 

persepsi, memori, imajinasi dan tindakan. Peneliti berusaha menyajikan 

bagaiman persepsi informan tentang tayangan anak-anak di media sosial 

Tik Tok, memori tentang isi konten di media sosial Tik Tok, Imajinasi 

berupa penggambaran berdasarkan pengalaman, serta tindakan bagi anak 

yang dilakukan informan setelah mengetahui adanya konten negatif di 

media sosial Tik Tok. 

- Persepsi dan Emosi 

 Merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan 

penginderaan dan perasaan yanf dialami oleh informan. 

 Alasan Informan 7 mengkomunikasikan tayangan di media sosial 

Tik Tok pada anak dan pemahaman orang tua tentang tayangan media 

sosial adalah bahwa didalam Tik Tok terdapat tayangan anak yang 

lucu-lucu yang dibikin oleh orang tuanya sendiri. Informan 7 
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mengetahui yang dilakukan anak ketika bermain Tik Tok yaitu anak 

terkadang suka menirukan lagu-lagu. Berikut kutipan wawancara 

dari Informan 7. 

“Ya tayangan anak-anak disitu lucu-lucu ya mas, ada 

video yang dibikin orang tuanya tapi ngevideoin anaknya 

gitu kan jadi lucu-lucu si” 

- Memori 

 Ingatan tentang media sosial Tik Tok yang dibentuk oleh 

informan. 

 Pengetahuan informan 7 tentang konten-konten yang terdapat 

pada media sosial Tik Tok hanya sebatas video yang menirukan lagu-

lagu. Informan 7 juga mengetahu bahwa didalam media sosial Tik 

Tok terdapat video negatif, ia menjelaskan video negatif tersebut 

berupa video orang dewasa yang membuat video vulgar. Aktifitas 

yang dilakukan informan 7  ketika menemani anaknya menonton 

tayangan Tik Tok adalah ikut menonton bersama anaknya. Berikut 

kutipan wawancara dari Informan 7. 

“Aku tau nya sih video niruin lagu-lagu gitu” 

“Iya tau mas, kan pernah ada berita ya tentang video dari 

tik tok” 

- Imajinasi 

 Daya pikir untuk membayangkan, menciptakan gambaran 

kejadian yang terdapat dalam media sosial Tik Tok berdasarkan 

pengalaman informan. 
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 Daya pikir informan 7 untuk membayangkan dan mencipatakan 

gambaran kejadian berdasarkan pengalaman. Informan 7 

mengharapkan jika kreatif dan ia berfikir dan membayangkan jika 

anak akan mengikuti tayangan yang terdapat di media sosial Tik Tok 

tetapi sebagai orang tua informan 7 memberikan pengawasan. 

Berikut kutipan wawancara dari Informan 7. 

“Iya pasti ada kepikiran sih mas tapi gimana orang tua 

ngawasin anaknya, kalo positif ya bener tapi kalo negatif 

ya dibenerin tapi ya semoga engga yaa, jangan lah” 

- Tindakan 

 Merupakan suatu langkah yang diambil atau dilakukan oleh 

informan setelah mengetahui adanya konten negatif di dalam media 

media sosial Tik Tok. 

 Informan 1 menerapkan beberapa tindakan dan peraturan bagi 

anak. Peraturan yang diterapkan pada anak adalah dengan 

memberikan batasan waktu dan peraturan itu dibuat secara sepihak 

oleh informan 7 dengan tujuan agar ketika anak bermain media sosial 

Tik Tok tidak mengganggu jam belajarnya. Informan 7 juga 

menentukan batasan waktu untuk anak bermain media sosial Tik Tok 

yaitu siang hari saja. Berikut kutipan wawancara dari informan 7. 

“Iya mas cumma siang aja , malemnya khusus belajar dan 

buat tidur” 
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d. Tayangan pada Media Sosial Tik Tok 

 Pemahaman informan tentang konten-konten negatif di dalam 

media sosial Tik Tok serta apakah informan mengetahui contoh-contoh 

dari konten negatif tersebut. 

 Dalam keterangannya informan 1 dapat memberikan contoh dari 

konten-konten yang dianggap tidak sesuai untuk dikonsumsi oleh 

anak, konten vulgar dijelaskan dengan memberikan contoh terdapat 

video wanita dengan pakaian sexy, konten erotis berupa goyangan 

yang meliukan tubuh dan lagu dewasa. Informan 7 secara umum 

tidak memperbolehkan anaknya untuk mengakses video atau 

tayangan yang mengandung unsur-unsur di atas, tetapi pada video 

lipsinc lagu dewasa informan 7 memperbolehkan karena hal tersebut 

merupakan hal yang biasa. Berikut kutipan wawancara dari informan 

7. 

“Iya boleh aja sih mas, kan biasa udah banyak yang nyetel 

lagu itu juga, jadi siapa aja pasti pernah dengerinnya”. 

 

3.1.8 Informan 8 

a. Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai Tik Tok 

Peneliti berusaha menyajikan tentang apa yang dipahami orang tua 

mengenai media sosial Tik Tok dan sejauh mana orang tua memahami 

penggunaan media sosial Tik Tok yang digunakan oleh anak. 

Informan 8 tidak begitu paham mengenai media sosial Tik Tok, 

tetapi informan 8 mendefinisikan bahwa Tik Tok merupakan media 
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sosial yang digunakan untu merekam video. Informan 8 mengaku 

mengetahui media sosial Tik Tok setelah diberitahu oleh anak. Ia juga 

baru satu bulan ini mengetahui tentang media sosial Tik Tok. informan 8 

juga kurang mengetahui efek dari media sosial Tik Tok karena ia 

mengaku tidak pernah menggunakan karena sibuk didalam 

pekerjaannya. Anak informan 8 intensitas menggunakan dan bermain 

handphone dapat dikatakan setiap hari. Karena kesibukannya bekerja 

informan 8 tidak pernah mengikuti atau mendampingi anaknya bermain 

Tik Tok dan se sekali ia hanya melihat anak sedang membuat video. 

Berikut kutipan wawancara dari informan 8. 

“Aku kurang tau banyak ya mas, mungkin rekam-rekam 

vidio gitu yang aku liat sih dari anak” 

“nonton gimana mas, nonton isi tik toknya? ngga eh mas, 

cuma iya liat aja dia lagi bergaya gaya sambil direkam 

sendiri itu mas hahahah” 

b. In Order Motive 

Motiv yang tertuju pada tindakan di masa yang akan datang dimana 

tindakan tersebut berdasarkan atas gagasan dan hasrat atau sesuatu yang 

ingin disampaikan dapat berupa pemikiran, usulan dan harapan. Peneliti 

berusaha menyajikan tentang gagasan dan harapan informan dari 

kegiatan berkomunikasi dengan anak. 

- Gagasan dan Hasrat 

Sesuatu yang ingin disampaikan informan berupa pemikiran, 

usulan dan harapan. 
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Dari kegiatan berkomunikasi infoman 8 memperbolehkan 

anak untuk bermain dan menonton tayangan di media sosial Tik Tok 

karena ia berpikiran karena kemajuan teknologi dan siapa saja bisa 

mengaksesnya. Aktifitas komunikasi informan 8 dengan anak 

tentang tayangan di media sosial Tik Tok bisa dikatakan sangat 

jarang, karena pemahaman dari informan 8 kurang mengenai Tik 

Tok itu sendiri. Berikut kutipan wawancara dari informan 8. 

“aku gatau ya mas tayangan apa aja yang ada di tik tok” 

c. Because Motive 

 Motive yang berorientasi pada masa lalu yang didasarkan atas 

persepsi, memori, imajinasi dan tindakan. Peneliti berusaha menyajikan 

bagaiman persepsi informan tentang tayangan anak-anak di media sosial 

Tik Tok, memori tentang isi konten di media sosial Tik Tok, Imajinasi 

berupa penggambaran berdasarkan pengalaman, serta tindakan bagi anak 

yang dilakukan informan setelah mengetahui adanya konten negatif di 

media sosial Tik Tok. 

- Persepsi dan Emosi 

 Merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan 

penginderaan dan perasaan yanf dialami oleh informan. 

 Pemahaman informan 8 sangat kurang dalam memahami tentang 

tayangan-tayangan yang ada di media sosial Tik Tok. Ia juga tidak 

mengetahui konten-konten yang terdapat pada media sosial Tik Tok 

itu sendiri. Informna 8 menjelaskan bahwa ia pernah melihat anak 
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ketika membuat video di Tik Tok. berikut kutipan wawancara dari 

informan 8. 

“yang aku tau ya itu mas yang pernah ku liat dia lagi 

bergaya gaya sambil direkam sendiri itu” 

- Memori 

 Ingatan tentang media sosial Tik Tok yang dibentuk oleh 

informan. 

 Pengetahuan informan 8 tentang konten-konten yang terdapat 

pada media sosial Tik Tok bisa dikatakan tidak ada, bahkan ketika 

peneliti mewawancari informan 8 ia baru mengetahui apa saja konten 

yang dianggap negatif di media sosial Tik Tok. Berikut kutipan 

wawancara dari informan 8. 

“ngga tau nih mas” 

“ehhh gatau mas, emangnya ada konten yang negatif ya 

kan aku kira yang main anak jadi mungkin kirain anak-

anak aja isi tik tok” 

- Imajinasi 

 Daya pikir untuk membayangkan, menciptakan gambaran 

kejadian yang terdapat dalam media sosial Tik Tok berdasarkan 

pengalaman informan. 

Daya pikir informan 8 untuk membayangkan dan mencipatakan 

gambaran kejadian berdasarkan pengalaman. Informan 8 bepikiran 

jika anak bisa saja menirukan konten yang negatif karena anak akan 

terus mengikuti perkembangan zaman, dan pola pergaulan yang 
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anak dapatkan. Informan 8 mengkhawatirkan anak apakah terterpa 

informasi yang postif atau negatif. Berikut kutipan wawancara dari 

informan 8. 

“iya pernah ya mas, anak akan terus ngikuti jaman , ngikuti 

pergaulan yang dia dapat , kalo aku sebagai orangtua ya 

khawatir gatau juga diluar sana anak dapatkan positif atau 

ngatif” 

- Tindakan 

 Merupakan suatu langkah yang diambil atau dilakukan oleh 

informan setelah mengetahui adanya konten negatif di dalam media 

media sosial Tik Tok 

 Informan 8 baru menerapkan beberapa tindakan setelah 

mengetahui adanya konten-konten yang tidak cocok untuk di 

konsumsi anak, yaitu dengean mendiskusikan dan memperingatkan 

ketika anak bermain media sosial Tik Tok harus bermain secara bijak. 

Berikut kutipan wawancara dari informan 8. 

“iya aku bakal mendiskusikan ya, memperingatkan dia ya 

mas, kalo harus bijak mainin tik tok itu” 

d. Tayangan pada Media Sosial Tik Tok 

 Pemahaman informan tentang konten-konten negatif di dalam 

media sosial Tik Tok serta apakah informan mengetahui contoh-contoh 

dari konten negatif tersebut. 
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 Dalam keterangannya informan 8 tidak dapat memberikan 

contoh-contoh tentang tayangan negatif yang terdapat pada media sosial 

Tik Tok. 

3.2 Deskripsi Struktural 

Deksripsi struktural adalah Struktur esensial yang terdapat dalam 

pengalaman informan, atau pesan eksternal tersembunyi dari deskripsi 

tekstural yang telah dilakukan terlebih dahulu. Pada tahap ini penelitian akan 

menjelaskan mengenai bagaimana subjek mengalami dan memaknai 

pengalaman komunikasi orang tua – anak ketika menyaksikan tayangan anak-

anak di media sosial Tik Tok. 

3.2.1 Pemahaman Secara Umum Orang tua Mengenai media sosial Tik 

Tok 

Pada kategori pemahaman secara umum orang tua megenai media 

sosial Tik Tok ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman orang 

tua terkait adanya media sosial Tik Tok, sejak kapan orang tua mengetahuinya 

dan apakah orang tua mengerti efek dari media sosial Tik Tok. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dari 

kedelapan informan, hanya dua informan saja yang tidak begitu mengetahui 

dan memahami tentang media sosial Tik Tok, sedangkan keenam informan 

lainnya mengetahui dan memahami apa itu media sosial Tik Tok. Keenam 

informan tersebut semuanya menyebutkan bahwa media sosial Tik Tok 

adalah media sosial pembuat video yang dapat diisi dengan lagu-lagu dan 

melalui media sosial tersebut pengguna bisa berkreasi sehingga menghasilkan 
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sesuatu video yang kreatif. Semua Informan rata-rata mulai mengetahui  

media sosial Tik Tok yaitu sekitar 1 sampai 6 bulan, dan ketika terdapat 

pemberitaan media sosial Tik Tok yang diblokir oleh pemerintah karena 

mengandung konten yang negatif. Mulai dari situ informan mengetahui apa 

itu media sosial Tik Tok. 

3.2.2 Alasan Orang Tua Memperbolehkan Anak Mengakses Media 

Sosial Tik Tok  

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukan bahwa kedepalan 

informan melakukan komunikasi dan memperbolehkan anak menonton 

tayangan-tayangan yang ada di media sosial Tik Tok. Cara informan 

mengkomunikasikan dan memperbolehkan dengan berbagai penjelasan. 

Informan pertama memperbolehkan anak untuk mengakses dan 

menonton video di media sosial Tik Tok karena kepercayaan terhadap anak 

bahwa anak tidak akan menonton yang tidak sesuai dan cara informan 

pertama berdiskusi terkait tayangan di media sosial Tik Tok dengan 

memberikan pemahaman mengenai tayangan yang baik dan buruk serta layak 

ditonton oleh anak. 

Infoman kedua sebenarnya tidak memperbolehkan anak untuk 

mengakses media sosail apapun, tetapi karena keterbatasan dalam 

mendampingi anak mengakibatkan anak memperoleh informasi dan 

menggunakan media sosial dari fakor luar yaitu pengasuhnya. Anak informan 

kedua juga memiliki rasa keingin tahuan yang sangat tinggi hingga informan 

dua memperbolehkan anak untuk bermain media sosial. Karena hal itu 
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informan kedua melakukan komunikasi dengan anak tentang batasan dan 

memberikan pemahaman dengan berdiskusi. 

Informan ketiga memperbolehkan anak untuk mengakses dan bermain 

media sosail Tik Tok karena handphone yang digunakan anak masih 

dipegang oleh informan ketiga. Informan ketiga melakukan komunikasi 

dengan anak dan berharap dari kegiatan berkomunikasi ini anak menjadi 

mengerti tentang tayangan yang ada didalam media sosial Tik Tok. 

Informan keemapat memperbolehkan anak mengakses media sosial 

Tik Tok karena pada awalnya informan keempatlah yang mengajarinya dan 

menganggap media sosial Tik Tok digunakan hanya sebatas media hiburan, 

dan lama kelamaan anak juga memiliki akun Tik Toknya sendiri. Informan 

keempat biasanya mengkomunikasikan tayangan yang terdapat dalam media 

sosial Tik Tok mengusulkan video yang layak dikonsumsi anak. 

Informan kelima memperbolehkan anak mengakses media sosial Tik 

Tok karena informan kelima sendiri yang memperkenalkan. Dalam 

mengkomunikasikan tayangan yang terdapat dalam media sosial Tik Tok 

informan kelima melakukannya dengan berdiskusi dan memberikan usulan 

jika tayangan yang boleh dilihat hanya unggahan dari temannya saja. 

Informan kelima mengharapkan dari kegiatan berkmonikasi ini akan akan 

menjadi paham dan anak juga dapat menyalurkan hobynya. 

Informan keenam memperbolehkan anak mengakses media sosial Tik 

Tok karena menganggap jika melarangnya anak menjadi membangkang 

karena sifat dari anak yang selalu ingin tahu. Informan keenam melakukan 

komunikasi dengan mengusulkan tayangan-tayangan yang boleh dilihat dan 
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memberikan batasan memberikan usulan dengan hanya boleh menonton 

tayangan dari teman-teman sekolahnya dan video yang sesuai usianya. 

Dengan kegiatan berkomunikasi ini informan keenam mengharapkan anak 

mendapatkan manfaat yang baik. 

Informan ketujuh memperbolehkan anak mengakses dan 

menggunakan media sosial Tik Tok karena hanya digunakan sebagai media 

hiburan. Dalam berdiskusi dengan anak informan tujuh menanyakan tentang 

video apa yang dilihat dan berdiskusi tentang tayangan yang boleh dilihatnya. 

Dari kegiatan komunikasi ini informan ketujuh berharap anak menjadi 

berkreasi dengan membuat video di media sosial Tik Tok. 

Informan kedelapan menjelaskan bahwa memperbolehkan anak 

mengakses media sosial Tik Tok atas dasar bahwa perkembangan teknologi 

siapa saja berhak mengakses dan menggunakannya. Informan kedelapan 

tidak terlalu sering berkomunikasi tentang tayangan yang ada di dalam media 

sosial Tik Tok karena ia tidak terlalu paham mengenai Tik Tok itu sendiri. 

3.2.3 Alasan Orang Tua Mengkomunikasikan Tayangan Dengan Anak 

Pada kategori ini aspek yang mendukung because motive adalah 

persepsi, emosi, memori, imajinasi dan tindakan. Persepsi dan emosi 

merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali dengan penginderaan 

dan persaan yang dialami oleh individu. Memori adalah ingatan yang 

dibentuk oleh individu itu sendiri, sedangkan imajinasi adalah daya pikir 

untuk membayangkan, menciptakan gambaran kejadian berdasarkan 

pengalaman. Terakhir yaitu tindakan berupa suatu langkah yang diambil atau 

dilakukan. 
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Informan 1 mengungkapkan bahwa alasan mengkomunikasikan 

tayangan di media sosail Tik Tok karena persepsi informan 1 didalam Tik 

Tok sendiri belum terdapat pembatasan tentang tayangan yang dikhususkan 

bagi anak. Pengetahuan informan 1 mengenai Tik Tok juga hanya sebatas 

sebagai media pembuat video, menirukan audio dan musik dan informan 1 

membentuk memori atau ingatan bahwa didalam media sosial Tik Tok 

memuat konten negatif yang membuat informan 1 ikut menonton bersama 

anak memastikan kalau yang ditonton adalah tayangan yang sesuai. Informan 

1 mengharapkan dengan anak bermain media sosial Tik Tok dapat melatih 

anak menjadi kreatif. Dalam tindakan informan 1 menerapkan beberapa 

tindakan yaitu dengan membuat peraturan dengan menerapkan pembatasan 

waktu dalam menggunakan media sosial. 

Persepsi atau pengetahuan informan 2 terhadap media sosial Tik Tok 

dapat dikatakan kurang mengetahui serta memori atau pengetahuan tentang 

tayangan negatif juga tidak bisa dijelaskan oleh informan 2. Dalam aspek 

imajinasi tentu informan 2 mengharapkan anak akan menjadi kreatif tetapi 

karena kurangnya pengetahuan membuat informan 2 tidak mengerti sisi 

kreatifitas mana yang akan dihasilkan anak dalam bermain medias sosial Tik 

Tok. Tindakan yang dilakukan informan 2 yaitu dengan memberikan batasan 

waktu kepada anak agar tidak mengganggu kegiatan lainnya. 

Informan 3 mengungkapkan bahwa menurut pemahamannya terdapat 

pengguna Tik Tok dewasa dan hal itu membuat anak-anak menjadi 

menirukannya. Memori yang mendukung pengetahuan informan akan 

konten-konten yang terdapat dalam media sosial Tik Tok diketahu setelah 
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melihat pemberitaan di televisi yang memberitakan tentang konten negatif 

dari situlah informan 3 menganggap jika media sosial Tik Tok bukanlah 

media sosial yang ramah bagi anak. Imajinasi atau daya pikir informan 3 

untuk menciptakan harapan agar anak menjadi kreatif dalam bermedia sosial. 

informan 3 membuat peraturan sebagai tindakan dengan memberikan 

himbauan kepada anak dan mengkomunikasikan tontonan yang baik bagi 

anak. 

Informan 4 memahami tayangan anak-anak di media sosial Tik Tok 

sebagai sebuah tayangan yang menghibur karena terdapat video yang lucu. 

Pengetahuan informan 4 tentang konten yang negatif dijelaskan dengan 

menyebutkan bahwa di dalam media sosial Tik Tok terdapat video yang 

negatif. Informan 4 berharap ketika anak memainkan media sosial Tik Tok 

akan menjadikan anak berani untuk tampil di depan umum. Sedangkan untuk 

menyikapi konten-konten negatif informan 4 menerapkan beberapa peraturan 

dan pengawasan yaitu dengan memberikan batasan waktu serta pemahaman 

tentang tayangan yang boleh di konsumi anak. 

Informan 5 memahami bahwa didalam media sosail Tik Tok terdapat 

anak-anak yang membuat video bersama teman ataupun orang tuanya. 

Pengetahuan informan 5 tentang konten yang terdapat dalam media sosial Tik 

Tok berisi video menari, bernyanyi dan ada pula video sepasang kekasih yang 

berpelukan dan bergndengan tangan. Ketika anak bermain media sosial Tik 

Tok informan 5 menemaninya dengan duduk bersama. Dengan anak bermain 

Tik Tok informan 5 berharap anak akan tidak akan malu di sekolah. Untuk 

menyikapi pengaruh konten negatif pada media sosial, informan 5 
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menerapkan beberapa tindakan berupa peraturan penggunaan media sosial, 

juga memberikan nasihat dan melakukan pengawasan. 

Pemahaman informan 6 terkait tayangan anak-anak di media sosial 

Tik Tok adalah media sosial yang menampilkan video dan menirukan lagu. 

Memori informan 6 tentang konten-konten yang terdapat pada Tik Tok yaitu 

terdapatnya konten yang tidak sesuai untuk anak, aktifitas yang dilakukan 

ketika anak bermain media sosial Tik Tok adalah dengan menemani anak 

ketika mengakses Tik Tok. dalam aspek imajinasi informan 6 membayangkan 

dan mengharapkan anak menjadi percaya diri. Informan 6 juga menerapkan 

beberapa tindakan berupa peringatan dan mengkomunikasikan tayanga di 

media sosial Tik Tok. 

Pemahaman informan 7 terkait tayangan anak-anak di media sosail 

Tik Tok bahwa di dalamnya terdapat video lucu dan menarik. Informan 7 

mengetahui kegiatan anak ketika bermain Tik Tok yaitu menirukan lagu-lagu 

dan memori yang terbentuk mengenai tayangan adalah hanya sebatas 

menirukan lagu-lagu. Informan 7 juga mengetahui jika didalam media sosial 

Tik Tok terdapat konten yang negatif. Informan 7 mengharapkan dengan anak 

bermain Tik Tok anak akan menjadi kreatif, dan untuk tindakan ada beberapa 

peraturan yaitu dengan membatasi waktu mengakses dan bermain media 

sosial.  

Pemahaman informan 8 tentang media sosial Tik Tok sangat kurang, 

bahkan tidak mengetahui konten-konten yang terdapat dalam media sosial 

Tik Tok. namun dalam hal tindakan informan 8 memberikan pemahaman jika 

dalam bermain media sosial haruslah bijak. 
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3.2.4 Pemahaman Orang Tua Tentang Konten Negatif Pada Media 

Sosial Tik Tok 

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap delapan informan, 

terdapat dua informamn yang tidak dapat memberikan contoh tentang 

tayangan di media sosial Tik Tok, tetepi keenam informan lainnya dapat 

memberikan contoh tentang tayangan atau video di media sosial Tik Tok yang 

dianggap negatif, yaitu video yang memuat konten vulgar, erotis dan lagu 

dewasa. Setelah mengehatui dan mengerti konten-konten negatif yang 

terdapat dalam Tik Tok semua informan tidak memperbolehkan anak mereka 

untuk menontonnya dengan alasan tidak sesuai dengan umur anak. Tetapi 

dalam konten melipsinc lagu dewasa informan 4 dan 7 memperbolehkan anak 

untuk menonton dan menirunya dengan alasan diajadikan sebagai hiburan 

dan menganggap tersebut merupakan hal yang biasa ketika anak menonton 

atau menirukan lagu dewasa tentang percintaan. 

 

 

 

 

 

 

 


