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ABSTRAKSI 
 

 
JUITA PRATIWI. SIKAP ORANG TUA TERHADAP 

PEMBERITAAN PENYALAGUNAAN FACEBOOK DI KALANGAN 
REMAJA DI HARIAN JAWA POS (Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Sikap 
Orang Tua Terhadap Pemberitaan Penyalagunaan Facebook di Kalangan Remaja 
di Harian Jawa Pos) 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui sikap orang tua di 
surabaya terhadap pemberitaan penyalahgunaan facebook dikalangan remaja 
Sikap orang tua dapat  dilihat  dari  arah  sikapnya,  yaitu  sikap positif,  sikap 
negatif, atau sikap netral terhadap berita tersebut tersebut. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stimulus-Organism-
Response, Berita, Pembaca Sebagai Khalayak Media Massa, sikap, 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pembaca Jawa Pos khususnya para 
orang tua yang berada di Surabaya yang pernah membaca berita penyalagunaan 
facebook di klangan remaja pada harian Jawa Pos, dengan asumsi responden 
mengerti tentang apa yang sedang diteliti yang nantinya akan berpengaruh pada 
keakuratan data yang dihasilkan. Teknik sampling dalam penelitian ini 
menggunakan teknik non probability sampling dengan tipe purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan para orang 
tua di Surabaya memberikan sikap netral terhadap pemberitaan penyalagunaan 
favebook di kalangan remaja. 
 
Kata kunci : Sikap, Orang Tua, Pemberitaan, Harian Jawa Pos 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan media massa  pada saat ini telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari,media massa tersebut bisa 

berupa surat kabar, majalah, televisi, radio dan film. Media massa menyajikan 

berbagai realitas kehidupan dalam bentuk informasi kepada masyarakat. 

Munculnya kesadaran tentang arti dan nilai dari informasi membuat masyarakat 

tidak dapat melepaskan diri dari informasi yang sisajikan oleh media massa. 

(Sobur, 2004:162) 

Media massa merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan 

manusia akan informasi. Informasi yang disajikan merupakan suatu peristiwa 

yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu fakta yang akurat dan 

aktualisasi masyarakat merupakan sebuah perwujudan dari informasi yang 

seimbang. Setiap media dalam mengelola informasi akan selalu berbeda dalam 

setiap pengemasannya. Hal ini dikarenakan adanya visi dan misi serta segmentasi 

yang dibangun oleh media itu sendiri. 

Dalam perkembangannya media massa dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu sebagai Pers dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pers dalam arti 

sempit meliputi media cetak. Sementara Pers dalam arti luas meliputi semua 

media komunikasi baik baik cetak maupun elektronik. Media cetak seperti surat 

kabar saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan merupan media massa 
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yang digunakan oleh masyarakat perkotaan selain media elektronik. Oleh karena 

itu media massa sering digunakan sebagai alat mentransformasikan informasi 

kearah masyarakat atau mentransformasikan informasi  diantara masyarakat itu 

sendiri.   

Pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang 

pengumpulan dan penyebaran informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan 

masyarakat. Selama melaksanakan tugasnya, pers terkait dengan tata nilai sosial 

yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itulah, Pers sebagai lembaga 

kemasyrakatan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi 

masyarakatnya. (Djuroto, 2002:8) 

Ketika dihadapkan pada sebuah berita atau informasi, maka secara tidak 

langsung akan dapat memunculkan sikap seseorang terhadap berita tersebut. Sikap 

adalah suatu kecenderungan bertidak, berfikir, berpersepsi, dan merasa dalam 

menghadapi objek, ide, situasi, ataupun nilai. Sikap disini bukan perilaku tetapi 

lebih merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap 

objek sikap. Objek sikap bisa berupa orang, situasi informasi, maupun kelompok. 

(Sobur, 2003:361) 

Oleh karena itu pada tanggal 9 februari 2010 Jawa Pos memuat berita 

tentang hilangnya seorang remaja putri berumur 14 tahun yang bernama Marietta 

nova Triani sabtu 6 feruari 2010 pada saat sedang berkunjung ke rumah 

kerabatnya di bumi serpong indah,tangerang selatan. Gadis asal sidoarjo , jawa 

timur ,itu diduga pergi bersama kenalannya yang bernama ari power  dan diduga 

mereka berkenalan melalui facebook .Kejadian itu sendiri berawal dari ketika 
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nova dan kedua orangtuanya menghadiri respsi pernikahan kerabat mereka di 

serpong.semenjak tiba di serpong nova mulai bertingkah laku aneh “dia sepertinya 

ingin menemui temannya yang dikenal lewat facebook, yang tinggal di 

tangerang,”menurut kerabatnya.ayah nova,heri kristiono,menuturkan bahwa sehari 

sebelum menghilang,putriya terlihat asyik berkirim pesan dengan ari. Kakaknya 

menuturkan bahwa nova berkenalan lewat facebook dengan seorang laki-laki 

.katanya mereka mau ketemuan di tanah kusir papar heri ketika dikonfirmasi. 

Sejak saat itu nova tiba-tiba menghilang,nova diduga membawa tas berisi 

pakaiannya.keluarganya menduga,ada yang menjemput nova saat keluarga sibuk 

mengurusi pesta. “sejak pukul 19.00 sudah tidak ada tambah heri.keluarganya 

akhirnya mencoba meneliti akun facebook nova.dari situ diketahui,bahwa 

hubungan nova dengan ari memang sudah sangat amat dekat.ari bahkan 

menuliskan sebagai suami nova .di statusnya ari menuliskan sudah menikah 

dengan nova.dari facebook itu juga diketahui bahwa ari mengajak nova 

bertemu,kesempatan tersebut muncul saat nova dan keluarganya ke tangerang 

pecan lalu.kapolsek serpong ajun komisaris budi hermanto membenarkan adanya 

laporan tentang orang hilang,bukan penculikan tegasnya,laporan itu diterimanya 

kemarinn,mereka cumin bawa foto dan meminta untuk disebarkan karena anak 

mereka hilang itu saja,sejak saat itu personel polsek serpong menyebar foto nova 

keseluruh tempat umum disekitar kawasan tengerang,”kami pasang mulai di 

mall,terminal,dan tempat umum lainnya”. 
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Dan selanjutnya pada tanggal 11 februari jawa pos kembali memberitakan 

kasus penyalahgunaan facebook dikalangan remaja dan pemberitaan itu sendiri 

terdapat di rubrik metropolis isi pemberitaan tersebut menyatakan bahwa dunia 

membawa dampak yang sangat besar bagi reja saat-saat ini,apalagi dunia maya 

memilik sihir yang sangat kuat dan pengaruh yang buruk bagi para remaja saat 

ini,dituturkan bahwa remaja putri yang bernama Stefani abelina tiur napitupulu 

yang biasa dipanggil abel tersebut  merupakan anak kedua gadis berumur 15 tahun 

ini merupakan salah satu remaja yang juga ikut mejadi korban dari situs perteman 

yaitu facebook,ayah abel ,Binsar M.napitupulu,55,menuturkan terakhir melihat 

abel pada hari sabtu tanggal 6 februari 2010,saat itu pelajar kelas VII SMPN 22 

surabaya pamit pergi ke sebuah acara olahraga tapi hingga keesokan harinya tak 

kunjung pulang ujar bapak dari empat anak tersebut. 

Dan pada keesokan harinya 10 februari 2010 melaporkan peristiwa 

tersebut ke polda jatim.menurut binsar,kepergian abel kali ini bukan yang 

pertama.pada tanggal 23 desember 2009,abel juga pernah meninggalkan rumah 

selama beberapa hari tanpa pamit.”setelah saya lacak ternyata sudah sampai di 

Jakarta,”ungkap binsar. Dengan bantuan saudara binsar di Jakarta,akhirnya abel 

ditemukan oleh kepolisian.”lalu saya jemput abel ke Jakarta.saya juga dating ke 

rumah pemuda yang pergi bersamanya.menurut binsar,pemuda yang bernama 

januar itu memaki akun(identitas) di facebook dengan nama jeje sii kusud.binsar 

juga mengatakan memiliki akun facebook menuturkan sering mengecheck akun 

facebook abel dan sering mengecek status abel dan jeje.saat bertemu di Jakarta 

abel berjanji tidak akan menghubungi jeje,jelas binsar.ibu abel,yhanti 
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sibarani,45,menambahkan,menghilang’nya abel untuk kali kedua diyakini untuk 

menemui jeje di Jakarta.”saudara sudah saya kontak semua.menurut yahanti,saat 

meninggalkan rumah,abel mengenakan kaos ungun lengan pendek dan berkerah 

dipadu dengan jelan jins hitam,saat pergi abel tidak membawa tas besar.dia 

berangkat mengendarai sepeda motor Honda revo biru dengan nopol W 5223 

XB.di salah satu status abel sebelum meninggalkan rumah,tepatnya pada jumat 5 

februari 2010,dia menulis,”mama cerewet”dan rapot jelek,mama konser”yhanti 

sendiri menuturkan memang pernah menasehati anaknya putrid kedua dari antara 

empat bersaudara itu perihal nilai rapornya,”ada lima pelajaran yang di 

remidi.saya cumin menasehati tidak sampai ngomel-ngomel. 

Dari dua pemberitaan tersebut menutrurkan bahawa Remaja merupakan 

sosok yang sangat rentan terhadap hal-hal negatif. Mereka senang mencoba-coba 

atau meniru-niru hal-hal yang dilihatnya. Jika hal-hal yang dilihatnya sesuatu 

yang negatif, maka akan jadi masalah karena tidak pantas diikuti oleh remaja. Hal 

ini juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian remaja tersebut dan 

merusak kejernihan pikiran serta memicu tindakan amoral. Hal tersebut 

dikarenakan usia remaja yang masih labil.  

Tak terkecuali dengan situs jejaring social Facebook, Facebook pun bisa 

berdampak negatif terhadap remaja. Diantaranya adalah kebohongan identitas 

yang dicantumkan di Facebook. Di dunia maya, kita bisa menjadin apa saja yang 

kita inginkan. Bisa artis atlit sepakbola, atau musisi. Namun hal tersebut belum 

tentu valid, karena bisa jadi hal tersebut hanya direkayasa.  
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Dan karena kebohongan identitas inilah banyak sekali remaja yang 

menjadi korban kejahatan di dunia maya. Usia remaja yang masih labil membuat 

remaja cenderung gampang terpengaruh dan ikut-ikutan, membuat remaja tersebut 

menjadi korban penipuan. Dan korban-korban penipuan dari Facebook tersebut 

sudah banyak di beritakan di media massa. 

Keadaan demikian merupakan salah satu dampak kemajuan peradaban 

manusia atau tekhnologi komunikasi maupun informasi yang sering dinilai tidak 

permisif. Hal itu sangat memprihatinkan dan meresahkan apabila keadaan tersebut 

terus berlanjut.  

Untuk menyikapi hal ini, diperlukan juga bimbingan dan dukungan dari 

orangtua. Sebab, orangtua juga harus memantau perkembangan anak remajanya, 

dan menjaga agar sampai salah pergaulan. Terutama menyikapi fenomena 

Facebook yang saat ini sedang marak, serta pemberitaan di media massa yang 

menyebutkan bahwa banyak sekali korban-korban remaja yang disebabkan oleh 

penipuan identitas di Facebook. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap fenomena komunikasi yang terjadi di 

internet melalui situs Facebook ini. Peneliti ingin mengetahui sikap para orangtua 

tentang adanya penyalahgunaan akun Facebook untuk melakukan kejahatan.  

Peneliti memilih pemberitaan penyalahgunaan Facebook sebagai objek 

penelitian karena Facebook adalah alat komunikasi melalui media internet yang 

akhir-akhir ini mulai banyak digunakan orang sebagai tempat untuk mencari 

teman, baik itu teman baru, ataupun teman lama yang bisa terhubung kembali 
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ataupun sebagai ajang mencari jodoh bagi mereka yang tdiak mempunyai waktu 

luang atau lebih.  Karena itulah keberadaan Facebook kini akan menajdi gaya 

hidup baru bagi mereka, dan dapat dipastikan hampir setiap orang akan 

mempunyai akun di Facebook.  

Responden dalam penelitian ini adalah pembaca jawapos yang 

dikhususkan pada para orangtua yang memiliki anak remaja, yang mana anak 

tersebut memiliki akun di situs jejaring social Facebook. Peneliti ingin 

mengetahui sikap orangtua tentang pemberitaan di harian jawa pos  tentang 

penyalahgunaan akun Facebook untuk kejahatan, penculikan, sampai penipuan. 

   

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “ Sikap Orangtua  terhadap pemberitaan 

penyalahgunaan Facebook dikalangan remaja yang terdapat di harian jawa pos ? ” 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap orangtua 

terhadap pemberitaan penyalahgunaan  dikalangan remaja yangterdapat di harian 

jawa pos.  
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1.4 Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau sumbangan 

dalam kajian ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan tingkat 

pegetahuan orang tua dalam berkomunikasi melalui internet sebagai 

referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang 

berkaitan dengan bagaimana sikap para orangtua terhadap pemberitaan 

penyalahgunaan facebook dikalangan yang terdapat di harian jawa pos opini 

pembaca jawa pos yang  mengenai  penyalahgunaan facebook dikalangan 

remaja saat ini . 
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