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RINGKASAN 
 

Salah satu fakta mengenai pesatnya penggunaan internet di wilayah Jawa Barat terungkap 
dalam sebuah penelitian terhadap murid SLTA di Jawa Barat yang menyatakan bahwa 
sebagian besar dari mereka memiliki akun media sosial, yaitu Facebook (88, 8%) dan Twitter 
(74 %) (Dinas Kominfo Jawa Barat, 2011). Tidak hanya bagi murid SLTA, internet kini juga 
sudah semakin populer di kalangan anak-anak sekolah dasar. Anak-anak sekolah dasar 
termasuk pihak yang paling rentan menerima terpaan konten-konten negatif dan banyak dari 
mereka masih belum mencapai usia yang cukup matang untuk menerima beragam informasi 
dari internet. Penelitian tentang anak-anak dan Internet telah menjadi agenda akademisi di 
seluruh dunia semenjak dua dekade yang lalu. Sementara itu sampai saat ini di Indonesia 
masih jarang terdapat penelitian tentang penggunaan Internet oleh anak-anak, termasuk di 
Jawa Barat.  
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method, dengan teknik 
survey, wawancara mendalam dan FGD. Responden survey telah dipilih secara acak dari kota 
Bandung, Kabupaten Bogor dan Kuningan. FGD dilakukan terhadap guru dan orang tua 
untuk mendapat data kualitatif terkait dengan peran dan kontribusi lingkungan terhadap 
penggunaan internet dan efeknya pada anak-anak. Wawancara mendalam, observasi dan studi 
pustaka juga telah dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui survey 
maupun FGD. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan internet oleh anak-anak sekolah dasar di 
wilayah Jawa Barat relatif tinggi dan sebagian besar mengakses internet lewat komputer 
rumah milik bersama (60,7%) dan smartphone (59,6%). Internet telah menjadi bagian dari 
kehidupan sehari-hari, ditunjukkan dengan data bahwa hanya 11,2% dari responden mengaku 
sebagai pihak yang jarang menggunakan internet. Selain itu ditemukan bahwa sebagian besar 
responden (64,1%) responden sudah memiliki media sosial dengan Facebook dan Twitter 
terpilih sebagai dua media sosial terfavorit. Kemudian ditemukan juga bahwa hampir separuh 
dari reponden ternyata belum memahami masalah pengaturan privasi pada media sosial. Dari 
hasil survey juga terlihat bahwa walaupun tidak semua anak terbuka soal kegiatan mereka di 
internet namun sebagian sudah mulai berkomunikasi tentang hal tersebut kepada guru, 
orangtua dan teman-teman mereka. 
 
Ditemukan pula beragam masalah yang ada dalam penggunaan internet anak seperti: adanya 
perbedaan sarana dan prasarana serta perbedaan perspektif terkait penggunaan internet antara 
SD Negeri Unggulan, SD berlabel agama dan SD ‘gurem’. Selain itu diperoleh data bahwa 
terdapat kesenjangan pengetahuan antara anak dengan orang tua dan guru. Kemudian 
ditemukan pula bahwa awareness terhadap masalah kekerasan di Internet, baik itu konten 
kekerasan dalam game online maupun kekerasan verbal di media sosial ternyata masih 
rendah. Warnet atau warung internet juga menjadi masalah terkait dengan tidak adanya 
kontrol yang baik terhadap keberadaan mereka. Dan terakhir diperlukan sebuah kebijakan 
yang lebih baik terhadap penggunaan gadget dan akses internet anak baik di rumah, sekolah 
maupun di tempat-tempat umum. Terakhir, penelitian ini juga telah menyusun sebuah model 
literasi media yang bersifat komprehensif dan terkait dengan beragam data dan fakta yang 
telah ditemukan di lapangan terkait penggunaan internet dan media sosial pada anak-anak. 
 
Keywords : internet, media literasi, media sosial, anak, Jawa Barat  
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Pesatnya perkembangan Internet di Indonesia mulai terlihat sejak awal tahun 2005, 

dengan semakin banyaknya tempat yang mempunyai fasilitas free Wi-Fi.  Teknologi mobile 

broadband yang semakin berkembang membuat akses Internet menjadi semakin mudah dan 

dapat dinikmati oleh siapa saja khususnya di Jakarta, Bandung, Jogjakarta dan kota-kota 

lainnya di pulau Jawa. Sebagai ilustrasi di kota Bandung saat ini bertebaran tempat-tempat 

umum yang menyediakan akses Internet secara bebas seperti di Mall, Café, Sekolah, dll. 

Penelitian Hendriyani dan Guntarto (2011) mengungkapkan bahwa pada survei 

perusahaan Nielsen terhadap 10 kota besar di Indonesia, ditemukan bahwa pada tahun 2009 

penetrasi Internet mencapai 17% dari penduduk Indonesia, yang mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan hanya 8% pada tahun 2005. Jumlah tersebut masih terus berkembang 

cepat, misalnya, pada November 2009 hanya ada 12 juta pengguna Facebook di Indonesia, 

dan pada Agustus tahun 2010 mencapai 26 juta. Begitu pula hasil penelitian tentang 

penggunaan media di Kota dan Kabupaten Bandung terhadap murid SLTA di tahun 2011 

memberikan gambaran serupa. Penelitian tersebut menunjukkan pengguna aktif –yang 

mengaku menggunakan dalam kategori sering dan sering sekali– Internet (85%) bahkan 

melewati pengguna aktif televisi (72,9%) dan Film (73,9%). Selain itu terdapat persentase 

yang cukup besar dari responden (56%) yang terbiasa  mengakses Internet 3 jam atau lebih, 

setiap kali mengakses Internet (Dinas Kominfo Jawa Barat, 2011). 

Penggunaan Internet sendiri pada akhirnya disusul dengan peningkatan luar biasa 

penggunaan media sosial, terutama Facebook. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi 

oleh penetrasi Smartphone, terutama Blackberry. Blackberry di Indonesia kini tidak lagi 

menjadi sebuah barang yang terkesan ‘mahal’, karena sebagian besar masyarakat kelas 

menengah ke atas kini telah menganggap Blackberry dan fasilitas yang ditawarkannya 

(seperti BBM, Push Email, dan Media Sosial) sebagai bagian dari pergaulan sosial sehari-

hari.  Pesatnya penggunaan media sosial juga terungkap dalam penelitian terhadap murid 

SLTA di Jawa Barat, yaitu ditemukan bahwa sebagian besar responden memiliki akun media 

social, yaitu Facebook (88, 8%) dan Twitter (74 %) (Dinas Kominfo Jawa Barat, 2011). 

Dengan semakin terjangkaunya harga Blackberry dan Smartphone lainnya, pengguna 

yang awalnya sebagian besar adalah kalangan pekerja dan profesional, kini telah merambah 

ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Situasi tersebut mengkhawatirkan ketika terungkap fakta 


