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Media Lama

TV Radio Suratkabar

MajalahMajalah Film



Media Baru



Terjadi Inter-Media Communication
(antara media lama dan media baru)



Anak & Remaja masa kini dekat
sekali dengan media baru

Media bisa
dianggap

keluarga/sahabat
bagi anak &

remaja

Anak & remaja
banyak belajar

dari media



iPadInteraksi Anak/Remaja dengan Media Baru
membentuk generasi yang disebut

DIGITAL NATIVES

DIGITAL: teknologi yang
berbentuk digital

NATIVES: Penduduk asli

DIGITAL NATIVES: Penduduk asli
dunia digital/ orang yang
terampil dalam menggunakan
teknologi digital
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DIGITAL DIVIDE
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DIGITAL NATIVES – DIGITAL IMMIGRANT

PELAJAR
CEPAT
MUDA

MULTI-TASKING
IMEJ

CERIA/PLAYFUL
MELIHAT KE DEPAN

DIGITAL

GURU/ORANGTUA
LAMBAT
TUA
LOGIS
TEKS
SERIUS/STATIS
MELIHAT MASA LALU
ANALOG
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INTERAKSI  ANAK/REMAJA
DENGAN  INTERNET

Anak/remaja suka Internet karena sifatnya yang
interaktif; penyajian informasi yang memang
didesain mudah dan user friendly; tampilan

menyenangkan: gambar, grafik, warna, gerak,
suara.
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INTERAKSI  ANAK/REMAJA
DENGAN  INTERNET

Pada saat anak/remaja menggunakan Internet,
mereka belajar untuk: CEPAT, MUDAH, BEBAS,

MULTI-TASKING, dan KREATIF.
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INTERAKSI ANAK/REMAJA DENGAN INTERNET

Internet memberikan informasi dalam waktu yang CEPAT
Anak/Remaja cenderung menyukai segala sesuatu yang
CEPAT

Mencari informasi di Internet sangat MUDAH
Anak/Remaja cenderung menyukai segala sesuatu yang
MUDAH/INSTAN

Di Internet, informasi dapat diakses dengan BEBAS
Anak/Remaja cenderung menyukai KEBEBASAN

Dengan Internet Anak/Remaja dapat melakukan BEBERAPA
HAL SEKALIGUS
Anak/Remaja lebih cenderung memilih kegiatan yang
MULTI-TASKING
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iPad
Sisi Positif Internet (Menurut Donna Rice
Hughes, tokoh LSM yang memelopori
internet yang aman untuk anak):

1.Meningkatkan pengetahuan  internet
menyediakan informasi yang jumlahnya tak
terhingga

2.Meningkatkan ketrampilan membaca

3.Sebagai alat komunikasi

4.Membantu untuk penelitian

5.Sebagai alat hiburan

6.Membentuk jaringan

1.Meningkatkan pengetahuan  internet
menyediakan informasi yang jumlahnya tak
terhingga

2.Meningkatkan ketrampilan membaca

3.Sebagai alat komunikasi

4.Membantu untuk penelitian

5.Sebagai alat hiburan

6.Membentuk jaringan



iPad
Sisi Negatif (Ancaman Bagi Anak):

1.Anak dapat terjebak/sengaja mengakses informasi yang
tidak pantas bagi mereka, mencakup: pornografi,
situs/informasi yang salah, menebarkan kebencian, cerita
bohong, dll.

2.Anak dapat mengakses informasi dan membeli produk yang
membahayakan.

3. Anak dapat diusik dan dikejar oleh orang/anak lain yang
kasar, menghina, mengancam atau mengirimkan mereka
virus dan meng-hack komputer kita.

4. Anak dapat menjadi target pemasar yang tidak
bertanggungjawab.

5. Anak dapat terbujuk oleh predator dunia maya sasaran
pedophilia
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Yang positif dari media sosial:

1.Anak belajar mengekspresikan diri

2.Anak bersosialisasi

3.Anak belajar menerima umpan balik

4.Anak belajar isu-isu sosial tertentu dan
menyikapinya
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Yang negatif dari media sosial:

1. Kecanduan update status

2. “Rusak”-nya bahasa

3. Melupakan nilai-nilai kesantunan saat
mengekspresikan pendapat
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TANTANGAN BAGI ORANGTUA
DAN GURU

1. Teknologi menghapus
batas-batas

Kebiasaan bermain
game di rumah yang
tidak dibatasi berujung
pada kebiasaan bermain
games di kelas
menggunakan
handphone
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TANTANGAN BAGI ORANGTUA
DAN GURU

2. Harus selalu up-to-
date
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TANTANGAN BAGI ORANGTUA
DAN GURU

3. Anak lebih banyak
tahu

• IDK
• LOL
• IMU
• POTS
• N2K
• GWS

• I Don’t Know
• Laugh Out Loud
• I Miss You
• Parents Over The

Shoulder
• Need To Know
• Get Well Soon
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TANTANGAN BAGI ORANGTUA
DAN GURU

4. Melibatkan diri dalam
kehidupan Online anak
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TANTANGAN BAGI ORANGTUA
DAN GURU

5. Tahu kapan harus bertindak

Contoh Peraturan Berinternet di
Rumah:
• Jangan memberikan informasi
pribadi tanpa izin
• Hati-hati dengan siapa pun yang
kau temui di Internet
• Jangan percaya segala sesuatu
yang kau baca di Internet
• Biarkan Ibu, Ayah atau Guru tahu
bila kau cemas pada sesuatu atau
seseorang yang kau temui di Internet
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TANTANGAN BAGI ORANGTUA
DAN GURU

5. Tahu kapan harus bertindak

Contoh Peraturan Berinternet di
Rumah:
• Jangan pernah menemui
seseorang yang kau temui di Internet
tanpa berbicara kepada Ibu, Ayah
atau Guru terlebih dahulu
• Jangan masuk ke wilayah yang
terasa tidak benar. Jika kau dikirimi
pesan porno, jangan terbujuk untuk
mengeksplorasi lebih jauh. Kalau
secara tak sengaja masuk ke situs
yang tak pantas, segera keluar.
Jangan terus membaca.
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TANTANGAN BAGI ORANGTUA
DAN GURU

6. Membedakan kesukaan dan
kecanduan

“Aku nggak tenang kalau nggak
periksa pesan masuk di HP.”
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TANTANGAN BAGI ORANGTUA
DAN GURU

7. Pendekatan yang tepat

“Terutama bagi remaja,
dunia maya merupakan
ruang di mana mereka
dapat berinteraksi jauh
dari pengawasan orang
dewasa.”
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Bicaralah dengan anak
tentang media!

Bicara
sebagai
“kawan”

Bangun
JEMBATAN,

bukan TEMBOK
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Jangan jadi
“Orangtua di
luar pagar”



Kalangan yang paling rentan
terpengaruh media: ANAK.

Mengapa?

• Belum kritis berpikir
• Cenderung meniru
• Pengaruh teman sebaya

Anak dapat
menyerap apapun
tawaran dari media,
karena ia belum
memiliki kemampuan
untuk menentukan
pilihan bagi dirinya
sendiri.
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Hilangnya Masa Kanak-kanak

Neil Postman (1982; 1994) dan David
Buckingham (2000): jutaan anak di
seluruh dunia hilang masa kanak-
kanaknya akibat terlalu banyak

mengkonsumsi isi media elektronik
yang kebanyakan berupa materi untuk

orang dewasa  membuat anak
menjadi cepat dewasa sebelum

waktunya, dan ini tentu menimbulkan
banyak masalah.
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Bedroom Culture

• Livingstone dan Bovill (peneliti studi anak dan
media: makin besar, anak-anak mengalami
individualisasi Bedroom Culture
• Kamar tidur anak-anak menjadi arena di mana

mereka dapat menggunakan media menurut
kesukaan mereka sendiri, dan ini
mencerminkan gaya hidup yang individualistis.
• Bedroom culture meluas, tidak hanya di kamar

tidur anak akibat gadget
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Buat anak kita IMUN,
bukan STERIL

• Anak harus imun dari dampak media di sekeliling
mereka.

• Imun: mekanisme pertahanan diri dari dampak
media.

• Steril: memisahkan anak dari media agar tidak
terjadi dampak yang tidak diinginkan. Misalnya, anak
tidak boleh menonton TV, bermain video games, atau
mengakses internet. Pada saatnya ketika mendapat
akses media tersebut, mereka tidak bisa membangun
mekanisme pertahanan diri dari isi media.
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Yang harus diajarkan kepada anak:

Kemampuan Literasi Media/Sadar
Media/Melek Media (termasuk

Digital Literacy)

Media Literacy: “Kemampuan untuk
menginterpretasikan makna dan efek positif

dan negatif dari pesan media yang kita
temukan daripada hanya menerima begitu saja
gambaran-gambaran yang ditampilkan media

tersebut” (Gamble & Gamble).



Orang yang media
literate/sadar
media/melek

media Syarat:
Orangtua/Guru

juga harus
media-literateSedikit banyak

tahu tentang
potensi dampak

media

Syarat:
Orangtua/Guru

juga harus
media-literate



Beberapa rujukan untuk
ketrampilan literasi media:
• www.kidia.org
• http://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id
• www.remotivi.or.id
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Terimakasih…

Dr. Nina Mutmainnah Armando

Departemen Ilmu Komunikasi UI &
Yayasan Pengembangan Media Anak

kritismedia@gmail.com
www.kidia.org
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