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BAB IV 

SINTESIS MAKNA TEKSTURAL DAN STRUKTURAL 

Setelah mendeskripsikan secara tekstural dan struktural mengenai 

pengalaman komunikasi orang tua – anak ketika menyaksikan tayangan anak-anak 

di media sosial Tik Tok, maka hal selanjutnya yang akan dilakukan dalam 

penelitian fenomenologi adalah menyusun sintesis makna tekstural dan struktural. 

Penyajian makna tekstural dan struktural inilah yang akan mengungkap temuan-

temuan dari penelitian yang dilakukan. Temuan ini terkait dengan bagaimana 

pengalaman komunikasi orang tua-anak yang dilihat kembali dengan menggunakan 

teori yang dipakai dalam penelitian ini. 

Sintesis makna pada bab ini dibagi menjadi beberapa tema pokok. Tiga tema 

berikut adalah berdasarkan pada apa yang telah peneliti temukan dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Pemahaman orang tua mengenai media sosial Tik Tok 

2. Motif Masa yang Akan Datang 

3. Motif Masa Lalu 

4.1 Pemahaman Orang Tua Mengenai Media Sosial Tik Tok 

Tik Tok merupakan media sosial yang sedang populer dikalangan 

masyarakat. Kepopuleran Tik Tok sendiri karena memiliki fitur-fitur yang unik 

dan memiliki fungsi yang berbeda dari media sosial lainnya. Dari penjelesan 

yang dijelaskan oleh para informan, mereka menceritakan berbagai 

pengalaman yang cukup beragam dari pemahaman meraka terkait media sosial 
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Tik Tok. Informan memahami media sosial Tik Tok sebagai media pembuat 

video, hiburan dan aplikasi yang dapat menunjang kreatifitas. 

Meskipun Tik Tok dipahami informan sebagai media pembuat video, 

hiburan dan menunjang kreatifitas penggunanya, kenyataan di dalamnya 

terdapat unsur-unsur negatif atau tayangan yang tidak sesuai untuk ditonton 

oleh anak seperti tayangan vulgar, erotis dan lagu dewasa yang di unggah oleh 

pengguna-pengguna dewasa. Dari hasil wawancara, informan mengemukakan 

bahwa media sosial Tik Tok memiliki efek yang tidak baik bagi anak karena 

terdapatnya unsur atau konten yang negatif bagi anak. Tayangan negatif 

tersebut dijelaskan informan seperti konten vulgar, erotis dan lipsync atau 

menirukan lagu dewasa. Informan memberikan contoh tayangan vulgar berupa 

tayangan yang menampilkan atau mempertontonkan bagian tubuh tertentu dari 

orang dewasa, kegiatan di kolam renang, joget, dan wanita yang berpakaian 

terbuka. Erotis yaitu berupa tayangan pornografi, tarian, dan senam. Kemudian 

lipsync yaitu berupa menirukan lagu dewasa tentang percintaan dan dangdut. 

 Sebagian informan juga menyatakan bahwa efek media sosial Tik Tok 

adalah baik karena bisa menambah pertemanan dan hiburan. Anak-anak yang 

mengisi waktu luangnya dengan mengakses media sosial seara tidak sadar akan 

mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang kehidupan pribadi mereka. 

Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol akan berdampak pada 

perolehan informasi yang berlebih pada anak atau dikenal dengan sebutan 

“TMI” atau “To Much Information” dan mendorong potensi perilaku lain yang 

disebut “FOMO” atau “Fear of Missing Out” dimana nantinya anak menjadi 
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rentan padan resiko untuk mengakses konten-konten yang negatif (Triastuti, 

2017 : 72). 

 Manfaat baik dari media sosial Tik Tok adalah dapat mencari pertemanan 

sebanyak-banyaknya dan dapat dijadikan sebagai media hiburan, hal ini sesuai 

dengan pendapat Triasturi tentang manfaat media sosial yaitu sebagai media 

untuk terhubung dengan keluarga dan teman yang berjarak jauh maupun dekat. 

Juga dapat dijadikan untuk menonton tayangan yang bersifat menghibur 

(Triastuti, 2017 : 64). 

Kebanyakan media sosial memiliki batasan usia paling tidak 13 tahun untuk 

dapat memiliki akun. Tetapi media sosial tidak memiliki sistem yang memadai 

untuk menghindarkan anak-anak di bawah usia 13 tahun untuk memalsukan 

usianya (Triastuti, 2017 : 47). Terbutkti dari hasil wawancara yang dilakukan 

rata-rata anak dari informan berusia dibawah 13 tahun dan membuat akun 

media sosial Tik Tok dengan memalsukan umurnya. Padahal media sosial Tik 

Tok sendiri melibatkan pengguna dewasa yang kontennya kurang cocok untuk 

anak-anak. Kebanyakan pengguna dewasa mengunggah video yang tidak 

cocok adalah berupa video yang mengandung unsur vulgar dan pornografi. 

Dalam mengakses media sosial informan menyatakan bahwa anak dalam 

mengakses media sosial Tik Tok mulai dari siang hari setelah pulang sekolah 

dan malam hari. Infoman menyatakan bahwa anak mengakses media sosial Tik 

Tok setiap hari dengan durasi total  2 sampai 4 jam. 

4.2 Motif Masa yang Akan Datang 

Pandangan atau harapan orang tua dalam kegiatan berkomunikasi 

dengan anak ketika menyaksikan  tayangan anak di media sosial Tik Tok. Dari 
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8 informan yang telah diwawancari terdapat kesamaan dan perbedaan alasan 

yang mendorong orang tua berkomunikasi dengan anak yang berorientasi pada 

apa yang ingin dicapai atau dikehendaki pada masa yang akan datang dari 

kegiatan yang dilakukan tersebut. 

Sebagai orang tua, tentu saja para informan melakukan sesuatu untuk 

membuat anak tidak terpapar oleh tayangan yang tidak pantas di tonton dan 

dapat membuat anak mendapat efek positif dengan bermain media sosial Tik 

Tok. Berdasarkan hasil dari penelitian didapatkan beberapa motif yang ingin 

dicapai oleh orang tua yang mengkomunikasikan tayangan di media sosial Tik 

Tok. Tujuan yang ingin dicapai yaitu agar anak tidak melakukan hal-hal negatif 

akibat dari menonton tayangan di media sosial Tik Tok, mengerti batasan-

batasan dalam bermain media sosial, menjadikan anak memiliki sifat kreatif 

dengan membuat video di Tik Tok dan melatih keberanian anak untuk dapat 

tampil di depan umum atau di sekolah.  

Informan dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai pendengar dan 

pemberi arahan bagi anak ketika berdiskusi dengan anak tentang tayangan yang 

terdapat dalam media sosial Tik Tok. Cara yang paling tepat yang harus 

dilakukan oleh orang tua dalam berkomunikasi dengan anaknya yaitu dengan 

menjadi pendengar yang baik, tidak perlu menyediakan jadwal khusus bagi 

mereka untuk dapat bertemu dan berkumpul dengan orang tuanya, karena 

jadwal tersebut hanya akan membatasi kebebasan anak dalam mengungkapkan 

perasaannya (Sobur, 1994: 90). 

Komunikasi antara orang tua dengan anak dalam penelitian ini dapat 

terlihat dari komunikasi yang dilakukan oleh orang tua atau informan dengan 
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anak setiap harinya. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa dari 

seluruh informan mengaku sudah melakukan komunikasi dengan baik setiap 

harinya. Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa hampir setiap hari 

mereka selalu berkomunikasi dengan anak tentang aktifitas setiap harinya serta 

mendengarkan cerita anak tentang aktifitas apa saja yang dilakukan anak saat 

mengakses media sosial Tik Tok. Komunikasi yang baik akan terjadi apabila 

komunikasi berlangsung secara dua arah, (Jhonson dalam Supratiknya, 1995, 

38) berpendapat bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk 

mencapai komunikasi yang efektif : 

a. Sebagai seorang komunikator kita harus mengusahakan agar suatu 

pesan yang disampaikan akan mudah dipahami 

b. Sebagai pengirim pesan (komunikator) harus memiliki kredibilitas 

tentang pernyataan-pernyataan kepada penerima pesan 

(komunikan) 

c. Pengirim pesan atau komunikator harus berusaha mendapatkan 

umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si 

penerima. 

4.3 Motif Masa Lalu 

Kemunculan media sosial memunculkan efek positif dan negatif bagi 

para penggunanya, baik pengguna dewasa maupun anak-anak dibawah umur. 

Media sosial memiliki akses informasi yang tak terbatas dimana setiap orang 

dari segala usia dapat mengakses apapun dan dimanapun sehingga 

memunculkan kekhawatiran dari para orang tua. Pengaruh bagi pengguna 

media sosial dapat memberi informasi secara cepat, memungkinkan 
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komunikasi kapan pun dan dimana pun, memudahkan kehidupan sehari-hari 

baik dalam bidang bisnis, sosial, komunikasi maupun politik (Zaki, 2008: 4). 

Because Motive merupakan tindakan yang tertuju pada masa lalu. Para 

orang tua memiliki berbagai alasan yang mendorong mereka untuk 

mengkomunikasikan tayangan di media sosial Tik Tok dengan anak. Motif 

masa lalu menjadi alasan bagi orang tua untuk mengkomunikasikan hal 

tersebut. 

Ditemukan bahwa dorongan untuk mengkomunikasikan tayangan 

dengan anak karena terdapatnya konten-konten negativ yang terdapat pada 

media sosil Tik Tok hal itu diketahui setelah infoman melihat pemberitaan di 

media massa tentang konten negatif yang terdapat pada media sosial Tik Tok. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, pemahaman 

informan akan pengalaman dimana informan mengetahui tentang efek dan 

adanya konten-konten negatif memberikan alasan informan 

mengkomunikasikannya dengan anak. Informan memiliki kekhawatiran yang 

terhadap penggunaan media sosial Tik Tok dimana pada akhirnya akan 

mempengaruhi aktifitas anak dalam belajar. Informan menyatakan bahwa 

media sosial Tik Tok bukanlah media yang ramah bagi anak, belum adanya 

pembatasan  tayangan yang dikhususkan bagi anak dan terdapatnya konten 

negatif membuat informan ikut mengawasi dengan ikut menonton dan 

mendampingi anak ketika mengakses media sosial Tik Tok. 

Hal-hal tersebut di atas menjadi motif masa lalu bagi para orang tua 

yang memiliki anak pengguna media sosial Tik Tok yang terdorong untuk 

bertindak dan menentukan batasan terhadap penggunaan media sosial Tik Tok. 
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Informan menerapkan tindakan dan peraturan dengan membatasi waktu 

penggunaan handphone dan mengakses media sosial, ikut mendampingi anak 

ketika mengakses media sosial Tik Tok, memberikan pemahaman tentang 

tayangan yang boleh dikonsumsi oleh anak dengan berkomunikasi dan 

berdiskusi dengan anak.  

Komunikasi dalam keluarga yang terjalin antara oarng tua dan anak 

merupakan salah satu faktor terpenting untuk menentukan perkembangan 

individu anak, dengan berkomunikasi secara efektif menimbulkan pengertian, 

kesenangan, pengaruh terhadap sikap dan menimbulkan hubungan yang baik. 

Maka dari itu adanya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak 

tentang tayangan didalam media sosial Tik Tok dapat menjadikan anak 

menjadi mengerti bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar, mengerti 

batasan waktu sehingga tidak melalaikan kegiatan belajar bagi anak. Pada 

hakikatnya dengan adanya komunikasi yang terbuka satu sama lain dalam 

keluarga anak akan merasa dihargai, dicintai, diperhatikan oleh orang tuanya. 

Pihak dari Tik Tok pun juga harus bisa lebih memperketat penjagaan mereka 

terhadap konten yang diunggah oleh pengguna dewasa agar meminimalisir 

konten-konten negatif yang dapat ditirukan oleh anak-anak. 

 

 


