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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran media sosial memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, seperti 

sebagai sarana belajar yang mempermudah para penggunanya mendapatkan informasi 

suatu kejadian dari berbagai dunia, sebagai sarana dokumentasi untuk kepentingan 

suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, sebagai sarana manajamen untuk 

melakukan promosi suatu produk atau barang tertentu dan sebagai sarana kontrol agar 

masyarakat memahami suatu isu atau persoalan yang sedang terjadi serta apa yang 

keinginan masyarakat bisa diketahui melalui media sosial (Tim Pusat Humas 

Kementrian Perdagangan RI, 2014:33) . Media sosial didefinisikan dari berbagai 

literatur penelitian, salah satunya menurut Meike dan Young (2012) dikutip dalam 

buku Media Sosial  (Nasrullah, 2015:11) mengartikan bahwa kata dari media sosial 

sebagai konvergensi media antara komunikasi personal dimana antar individu saling 

berbagi dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa adanya batasan dan 

kekhususan individu. 

Perkembangan media sosial sangatlah pesat, bermula dari email dimana 

seseorang bertukar pesan maupun informasi menggunakan internet melalui email kini 

semakin banyak media sosial dengan berbagai fitur seperti memasang status, berbagi 

foto dan video bahkan pengguna media sosial bisa melakukan siaran langsung dengan 

menggunakan smartphone. Pengguna Facebook terdiri dari berbagai kalangan, dari 
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anak-anak hingga dewasa pun memiliki akun Facebook. Banyaknya pengguna 

Facebook yang menjadikan media social tersebut sering banyak digunakan. Menurut 

hasil penelitian di tahun 2018 yang telah dipublikasikan oleh we are social, media 

sosial yang sering di gunakan dan memiliki banyak pengguna di Indonesia diantara 

lain Youtube sebanyak 43 persen, Facebookdengan persentase sebanyak 41 persen, 

Whatsappdengan sebanyak 40 persen, Instagram dengan persentase 38 persen dan 

Linesebanyak 33 persen. 

Banyak orang yang lebih suka menggunakan fitur yang dimiliki Facebook, 

terbilang cukup mudah untuk dipergunakan oleh berbagai kalangan. Karena 

banyaknya pengguna Facebook diketahui, data terakhir yang di peroleh pada bulan 

april 2017, menurut we are social (agensi marketing social) yang mengeluarkan 

sebuah laporan tahunan mengenai data jumlah pengguna media sosial di seluruh 

dunia melaporkan bahwa pengguna Facebook di Indonesia menduduki peringkat 

keempat dengan pengguna menjadi 111 juta pengguna. Dalam kurun waktu satu 

tahun yaitu pada awal tahun 2018, pengguna Facebook pun ternyata mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 130 juta pengguna. Facebook yang merupakan situs 

jaringan yang sangat tren untuk mempermudah seseorang berkomunikasi, untuk 

membantu mengajak seseorang dalam berteman di dunia maya dengan disertai fitur-

fitur menarik. Fitur yang menjadikan Facebook popular yaitu status update atau 

pembaharuan status dimana seseorang dapat melakukan pembaharuan dari kegiatan 

yang dilakukan atau dalam membagikan suatu kejadian dan informasi diserati fitur 

seperti foto, video, catatan dan lain-lain. Pengguna Facebook dapat bertukar segala 
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informasi yang dimiliki melalu fitur-fitur tersebut dengan teman-teman yang lain 

(Lina Marlina dan Nurul Khasanah, 2009:19). 

Menurut we are social, pada tahun 2018 hasil laporan pengguna Facebook  pada 

umur pada umur 13-17 tahun yaitu dengan pengguna berjenis kelamin perempuan 

dengan persentase 11,7% dan pengguna berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 

11,1% dan total pengguna pada usia tersebut mencapai 23 juta pengguna. (We Are 

Social. 2018. Digital in 2018 World’s Internet Users Pass The 4 Billion Mark. 

Diakses pada tanggal 29 Januari 2018. https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-

digital-report-2018) 

Dilansir dari situs berita viva, Facebook memang membatasi umur pengguna 

minimal pada usia 13 tahun, tetapi masih banyak anak yang memalsukan umurnya 

demi memiliki akun Facebook. Sejak tahun 2011, Facebook menghapus batasan 

pengguna di bawah umur karena mereka tidak punya mekanisme untuk melakukan 

verifikasi terhadap usia pendaftar. 

Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi anaknya dalam 

menggunakan media sosial. Berdasarkan lampiran 12, seperti yang diketahui anak-

anak yang menggunakan media sosial akan mengunggah hal apa saja yang ingin 

mereka unggah. Beberapa ada yang mengunggah berupa curhatan, foto selfie disertai 

caption, foto dengan caption yang tidak sesuai dengan umur mereka, bahkan ada 

yang mengunggah gaya pacaran di media sosial. 

Anak-anak dimasa pubertas yang mulai mengenal pasangan dan tidak malu untuk 

mengumbarnya di media sosial butuh pengawasan dan perhatian orang tua. Orang tua 
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juga harus mengetahui kegunaan dari media sosial agar bisa mengontrol anak dalam 

penggunaannya. Anak-anak merasa bebas dan ditakutkan akan melakukan hal yang 

lebih dari mengumbar kemesraan di media sosial. Hubungan yang diumbar oleh 

anak-anak selayaknya orang dewasa ini tidak pantas dipertontonkan oleh publik. 

Karena dapat merusak moral dan mempengaruhi anak lainnya untuk berbuat hal yang 

sama. Peran orang tua terutama ibu rumah tangga yang lebih sering menghabiskan 

waktu bersama anak sangat penting dalam membimbing anaknya terutama jika 

mereka sudah memiliki media sosial. 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, oleh karena itu dalam upaya 

mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera harus dimulai dari upaya 

mensejahterakan setiap keluargakhususnya untuk membina generasi muda yaitu pada 

anak-anak. Bertambahnya zaman dan tren menggunakan media sosial yang tidak 

mengharuskan mengawasi anak-anak secara langsung pun diterapkan oleh ibu rumah 

tangga yang tergabung dalam tim pengurus pkk ini, karena beberapa dari mereka 

memiliki akun aktif Facebook dan memiliki grup untuk membagikan kegiatan yang 

mereka selenggarakan berupa foto dan video ke dalam grup Facebook tersebut. Ibu 

rumah tangga seperti mereka aktif dalam bermedia sosial, jadi bisa memantau 

anaknya dalam menggunakan media sosial. Perlunya bimbingan dan pengawasan 

orang tua karena sebagaian anak ada yang terbuka kepada orang tuanya dan sebagian 

anak juga ada yang memilih diam karena takut jika orang tuanya mengetahuai maka 

akan marah kepadanya. Orang tua harus memberi pengertian secara perlahan kepada 
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anaknya mengenai masalah pacaran agar anak tidak takut untuk bercerita kepada 

orang tuanya dan tidak mengumbar perilaku yang tidak baik dalam pacaran di media 

sosial. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “PERSEPSI IBU RUMAH TANGGA PADA 

GAYA PACARAN ANAK DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi pada Tim 

Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Blimbing Kota 

Malang)” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana persepsi ibu rumah tangga yang tergabung pada Tim Pengurus Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Blimbing Kota Malang pada gaya pacaran anak di 

media sosial Facebook? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi dari ibu 

rumah tangga yang tergabung dalamTim Pengurus Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga Kelurahan Blimbing Kota Malang pada gaya pacaran anak di media sosial 

Facebook. 
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1.4 KegunaanPenelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

1. Penelitian inisebagai sumbangan pengetahuan di Universitas 

Muhammadiyah Malang mengenai persepsi ibu rumah tangga pada 

gaya pacaran anak di media sosial Facebook. 

2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian 

sejenisberikutnya. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada para 

pembaca mengenai persepsi orang tua pada gaya pacaran anak di media 

sosial. 

1.4.2 Kegunaan Praktis   

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

para orang tua agar dapat mengawasi anak dalam menggunakan 

media sosial. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

kepada pembaca dalam menggunakan media sosial. 

 


