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ABSTRAKSI 

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana kontrol orang tua kepada anak remaja awal 

tentang penggunaan internet di dalam rumahsehingga sebagai suatu teknologi baru yang memang 

ada sisi negatif serta positifnya, penggunaan internet  dapat di kontrol oleh orang tua kepada 

anaknya terutama yang sesuai dengan sasaran pada penelitian ini adalah anak remaja awal. Hal 

ini dikarenakan dengan adanya teknologi baru yaitu internet di dalam kehidupan sebuah 

keluarga, hal itu dapat menyebabkan suatu reschedulling dalam keluarga. Reschedulling 

merupakan penjadwalan kembali kegiatan sehari-hari, dimana setiap keluarga memiliki kegiatan 

yang menjadi rutinitas sehari-hari dan dapat berubah dengan adanya media. Sebagai bahan 

perbandingan, sebuah penelitian di Amerika menjelaskan bahwa pergeseran sebuah media pada 

saat ini terlihat lebih individualistis, kurang berpusat pada keluarga dan penggunaan tanpa alasan 

cukup jelas dengan media digital yang lebih baru, khususnya di antara para remaja (Wartella, 

2004 : 595 ). 

Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dimana antara orang tua dan anak harus 

mempunyai suatu komunikasi yang baik agar para orang tua dapat mengkontrol segala perilaku 

anak khususnya dalam penggunaan internet di dalam rumah, sehingga penelitian ini ingin 

meneliti mengenai Bagaimanakah kontrol orang tua kepada anak remaja awal tentang 

penggunaan internet di dalam rumah. Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya yang di 

karenakan Surabaya memiliki indeks pengguna internet di dalam rumah yang lebih tinggi 

dibandingkan kota-kota yang lain di jawa timur menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik 

Propinsi Jawa Timur (hasil Susenas 2008), disamping itu penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan kualitatif dimana pada prosesnya lebih menggunakan metode analisis deskriptif yang 

dimaksudkan untuk menggambarkan komunikasi antara orang tua dan anak remaja awal 

terhadap keberadaan internet dalam keluarga. Peneliti menggunakan in-depth interview dalam 

melakukan penelitian untuk mendeskripsikan wawancara-wawancara mendalam sebagai data 
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dalam penelitian. Setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh sebuah hasil bahwa dalam 

penelitian ini setiap keluarga mempunyai cara kontrol masing-masing dalam hal penggunaan 

internet didalam rumah dimana hal tersebut tergantung dari tipe keluarga serta pola asuh yang 

diberikan orang tua terhadap anak-anaknya khususnya anak remaja awal mereka. 
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