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KETAHANAN KELUARGA  
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TANTANGAN DI ERA  

DIGITAL





Dunia nyata
Dunia maya

Tantangan Orang Tua di Era Digital





Kasus anak-anak  
yang semakin  
mengkhawatirkan,  
seperti
kenakalan remaja,  
kekerasan seksual  
remaja, akses  
pornografi, perbuatan  
amoral remaja,
serta penggunaan  
narkoba



Hacker

Cyber crime, dengan  
kerugian mencapai 4,1 M



Kasus bunuh diri diunggah secara live melalui facebook



Perkembangan  
teknologi ➔ 
Semua ada  
dalam  
genggaman



Generasi digital natives



Mengisi kehidupan dengan penggunaan komputer; video games, digital
music players, video call, dan perangkat permainan yang diproduksi di abad
digital

Tugas-tugas sekolah juga melalui  
piranti gadget

Orang tua perlu mendampingi dan 
memberikan aturan ketika anak berselancar

di dunia maya



Mengerjakan berbagai tugas secara bersamaan



Cenderung  
terbuka,  
banyak  

aktivitas yang  
dibagikan ,  

senang &  
bangga  

memiliki  
banyak  

follower,
“like”,

komentar



Perlunya pendampingan dari orangtua



Orang tua saat ini,
tidak semudah masa sebelumnya



Banyak  
tuntutan



Untuk menguasai semua  
bidang pengetahuan  
dan menjadi seperti  
yang diinginkan  
orangtua.



Kurang terpenuhinya kebutuhan psikis



Anak tidak  
nyaman

Anak  
berpaling



Teknologi hanyalah suatu
alat

Anak-anak dimungkinkan  
kecanduan teknologi

Penggunaan secara bijaksana, dapat memberikan dampak positif,
memudahkan berinteraksi dengan orang banyak lewat jejaring sosial,
mempersingkat jarak dan waktu, membantu proses belajar. Berbagi
informasi.



Dampak  
merugikan





Egois

Instan,  
cepat dan  

mudah  
tanpa  

memahami
proses



Perlu ketahanan
keluarga



Ketahanan Keluarga
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Kemampuan untuk bertahan &

beradaptasi terhadap

berbagai kondisi yang senantiasa berubah  

secara dinamis serta memiliki sikap positif  

terhadap berbagai tantangan kehidupan  

keluarga (Walsh, 1996).



Ketahanan Keluarga Tinggi

Fisik Sosial Psikologis

terpenuhinya

kebutuhan pangan,  

sandang,  

perumahan,  

pendidikan dan  

kesehatan

berorientasi pada

nilai agama,  

komunikasi yang  

efektif, dan  

komitmen keluarga  

tinggi

kemampuan

penanggulangan  

masalah nonfisik,  

pengendalian emosi  

secara positif, konsep  

diri positif, dan  

kepedulian suami  

terhadap istri



Ketahanan Keluarga dapat Rapuh
karena Media Sosial

• Bergesernya budi pekerti

• Melemahnya ikatan anggota keluarga

• Berkurangnya saling ketergantungan anggota keluarga.

• Minimnya interaksi & waktu kumpul bersama keluarga.



Mengasuh anak di era digital

Orang tua harusnya sepenuhnya ada untuk anak

Menjadi role model yang baik

Orangtua harus serba ahli, (tumbuh kembang, parenting, 
serta teknologi ) ➔ mampu mengawasi secara bijak

Melakukan komunikasi efektif

Pola asuh yang sama, Orangtua dan orang yang terlibat
dalam tumbuh kembang anak .








































