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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu media yang bisa mengobati rasa haus masyarakat akan 

informasi adalah televisi yang merupakan media yang bisa memberikan informasi 

yang cepat dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Televisi  

merupakan media yang bisa menampilkan gambar (visual) sekaligus suara (audio) 

yang di kemas melalui efek yang berteknologi tinggi sehingga fenomena social 

budaya yang begitu banyak dan luas bisa di hadirkan didalam ruangan sempit 

sekalipun seperti ruang keluarga didalam rumah. Disamping itu, apa yang di 

sampaikan oleh media televisi ,isi pesannya  bersifat universal, dalam artian pesan 

dapat dipahami oleh segala lapisan masyarakat. Menurut ( Effendy,2003:31) hal 

ini mengingat pada khalayak yang bersifat heterogen, baik dari segi umur, jenis 

kelamin, pendidikan, agama, dan status sosial. 

Munculnya media televisi sebagai media elektronik memberi pengaruh 

yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat saat ini. Televisi adalah bagian 

yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari dan menjadi sumber umum utama 

dari sosialisasi dan informasi bagi masyarakat. Demikian signifikan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga mendominasi “lingkungan simbolik” kita, dengan 

cara menggantikan pesannya tentang realitas pengalaman pribadi dan sarana 

mengetahui dunia lainnya (McQuail, 1996:254). 
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Saat ini terdapat sepuluh stasiun televisi swasta selain TVRI sebagia 

stasiun Televisi nasional. Kesembilan stasiun televisi swasta tersebut antara lain 

RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, Global TV, Tv One, Metro TV, Trans TV dan 

Trans 7. Televisi swasta berlomba-lomba menghadirkan tayangan hiburan dan 

informasi yang lebih menarik, aktual, inovatif, baru dan segar. Seluruhnya 

berusaha memberikan kepuasan bagi pemirsanya dengan menayangkan acara 

yang menjadi ungggulan masing-masing. 

Untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap penayangan program 

yang berbeda, inovatif dan fresh, Trans 7 mempunyai acara hiburan unggulan 

yang salah satunya adalah Opera Van Java yang hadir setiap hari senin-sabtu 

mulai pukul 20.00 WIB yang juga merupakan salah satu acara televisi yang saat 

ini memiliki rating yang tinggi adalah acara komedi “Opera van Java” (OVJ). 

Berdasarkan data AGB Nielsen (ALL), Rabu, 28 Maret 2012, Opera Van Java 

episode “Panas Dingin Award” memuncaki rating dengan TVR 5,6 dan share 20,3 

. tersebut merupakan episode khusus karena menjadi parody terhadap acara 

Panasonic Gobel Award (PGA) 2012. Rating yang diiperoleh Opera Van Java 

pada tersebut tentu saja luar biasa karena mampu melampaui rating PGA sendiri. 

Pada episode-episode lainnya, Opera Van Java juga selalu memperoleh raihan 

rating yang tinggi, sehingga mampu  memposisikan diri sebagai program komedi 

terfavorit dalam beberapa tahun terakhir ini. Opera Van Java yang tayang di 

Trans7 oleh para penggagasnya dibuat sebagai alternatif acara komedi yang 

berbeda. Membawa setting wayang ke layar kaca, menampilkan wayang orang 

secara berbeda. Menjadi berbeda, dan menjadi trendsetter di antara berbagai 
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program yang ditawarkan oleh berbagai stasiun televisi, menjadi salah satu resep 

memenangkan persaingan. Opera Van Java adalah sebuah tayangan komedi 

bernuansa budaya wayang orang yang dipimpin seorang dalang yang 

membacakan skenario cerita didampingi dua orang sinden. Skenario cerita 

divisualisasikan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai wayang. Mereka 

memerankan tokoh yang sesuai dengan cerita yang dibawakan sang dalang.  

Media massa merupakan suatu periode perkembangan tertentu dalam 

perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa peralihan dari masa anak 

kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan masa kekanak-kanakan menuju dewasa ini 

berbeda-beda menurut para ahli,namun pada umunya para ahli menganggap masa 

remaja di mulai dengan perubahan fisik yang sangat mencolok dan di mulai pada 

usia yang bervariasi.  

Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah 

tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga di terima secara penuh 

untuk masuk golongan dewasa. Remaja ada di antara anak dan orang dewasa. 

Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri’ atau 

“topan dan badai’. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan 

secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Monkss dkk dalam Ali dan 

Asrori,2004;10 menekankan bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan 

yang tengah berada pada masa amat professional,baik diliat dari aspek 

kognitif,emosi maupun fisik. Dari uraian fenomena di atas peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang kekeraan pada acara komedi di televisi.  Hal ini di karenakan 

semakin banyak komedi yang menampilkan bentuk kekerasan untuk membuat 
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penontonnya terhibur. Pemilihan terhadap remaja lebih di tekankan bawasannya 

sebagaian remaja memilih Opera Van Java sebagai salah satu  hiburan. 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka peniliti mengangkat judul 

PANDANGAN REMAJA TENTANG KEKERASAN NON-VERBAL 

DALAM ACARA OPERA VAN JAVA (Studi Pada Siswa-sisw SMA Islam 

Malang) .  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari peneliti ini 

adalah “Bagaimana Pandangan Remaja Tentang Kekerasan Non-Verbal Dalam 

Acara Komedi Opera Van Java (Studi Pada Siswa-siswi SMA Islam Malang ) 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan 

remaja tentang kekerasan non verbal dalam acara komedi opera van java 

khususnya siswa-siswi Sma Islam malang. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini di harapkan  dapat menambah pengetahuan dan wawasan  bagi 

peneliti serta menambah referensi dan informasi bagi peneliti peneliti lain dan 

khususnya mahasiswa ilmu komunikasi kosentrasi Audio Visual. 

2. Kegunaan Praktis 

Melalui penelitian ini penulis berharap agar masyarakat pada umumnya 

memahami bahwa komedi opera van java yang memiliki unsure kekerasan di 
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dalamanya juga memiliki dampak bagi perkembangan remaja. 

 
E. Kajian Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui 

media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan 

informasi kepada khalayak luas (Bungin, 2007:71). 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau 

orag yang dilembagakan, yang ditujukan pada sejumlah besar orang yang 

tersebar dibanyak tempat besifat aninim atau heterogen. Pada media elektronik 

khususnya, pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat umum dan 

disampaikan secara cepat, serentak dan sekilas ( Winarni,2003:43) 

Ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. 

Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) akan semakin memperjelas apa itu 

komunikasi massa. Menurut mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai 

Komunikasi Massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak 

yang luas dan tersebar. Pesan itu disampaikan melalui media modern pula 

antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan di antara 

media tersebut. 

b. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya 
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bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak 

saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audience dalam 

komunikasi massa inilah yang membedakan dengan jenis komunikasi yang 

lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama 

lain.   

c. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

d. Sebagai sumber, komunikasi massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak 

berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya 

berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi sukarela atau nirlaba. 

e. Komunikasi Massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya, 

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut disiarkan lewat media massa. Ini berbeda 

dengan organisasi antarpribadi, kelompok atau publik di mana yang 

mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam komunikasi 

massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang 

disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, penjaga rubrik, 

dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai gatekeeper. 

f. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam jenis 

komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, dalam 

komunikasi antarpersona. Dalam komunikasi ini umpan balik langsung 

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa 
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langsung dilakukan alias tertunda (delayed) (Nurudin, 2007:8-9). 

 

E.1.2 Ciri-ciri dari komunikasi massa  

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga. 

Artinya bahwa komunikator dalam massa bukan satu orang, tetapi 

kumpulan orang. Maksudnya, gabungan antar berbagai macam unsur dan 

bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga dalam hal ini dapat 

diketahui menyerupai sistem. Sistem adalah “Sekelompok orang, pedoman, 

dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, 

menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam sebuah 

keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling pengertian satu sama 

lain dan mengolah pesan itu sebagai sumber informasi.” 

b. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. 

Komunikasi bersifat heterogen ialah kelompok komunikasi harus 

mempunyai minat yang sama terhadap media massa terutama jenis khusus 

dari isi penyiaran serta mempunyai kesamaan pengertian budaya dan nilai.  

c. Pesannya bersifat umum. 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa yang disampaikan tidak hanya 

ditujukan terhadap satu orang atau kelompok masyarakat tertentu tetapi 

terhadap khalayak yang plural. 

d. Komunikasinya berlangsung satu arah. 

Dalam media cetak seperti koran, komunikasi hanya berjalan satu arah. Kita 

tidak bisa memberikan respons kepada komunikatornya (media massa yang 
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bersangkutan). Kalaupun bisa, sifatnya tertunda. Misalnya, kita 

mengirimkan ketidaksetujuan pada berita itu melalui rubrik surat pembaca. 

Jadi, komunikasi yang hanya berjalan satu arah akan memberi konsekuensi 

umpan balik (feedback) yang sifatnya tertunda atau tidak langsung (delayed 

feedback).  

e. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan. 

Bahwa dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses 

penyebaran pesan-pesannya. Serempak dalam arti khalayak bisa menikmati 

media massa secara bersamaan. Dan kebersamaan bersifat relatif, dalam arti 

ada hal-hal yang bisa memengarui seperti dalam masalah teknis. 

 f. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud misalnya pemancar untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik). 

g. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. 

Gatekeeper atau yang sering disebut penapis informasi/palang pintu/penjaga 

gawang, adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran informasi 

melalui media massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagai orang yang ikut 

menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua 

informasi yang disebarkan lebih udah dipahami (Nurudin, 2007:19-32).  

 

 
E.1.3  Proses Komunikasi Massa 
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Sedangakan dalam proses komunikasi massa, terlebih dahulu kita 

harus mengetahui definisi proses. Dalam bukunya Komunikasi Massa Suatu 

Pengantar, Winarni (2003;50) menyatakan bahwa proses merupakan suatu 

perristiwa yang berlangsung secara kontinyu,tidak di ketahui kapan 

mulainya dan kapan berakhirnya. Proses tersebut dalam penerapannya atau 

operasionalnya memerlukan adanya komponen komponen yang dapat 

menunjang kelangsungan proses tersebut. 

Komunikasi adalah suatu proses. Maka berlangsungnya komunikasi 

memerlukan komponen. Komponen yang di maksud di sini adalah bagian-

bagian yang terpenting dan mutlakharus ada pada keseluruhan atau 

kesatuan. (Winarni,2003;50) mengatakan bahwa untuk berlangsungnya 

sebuah proses kegiatan komunikasi,  minimal di perlukan tiga 

komponen,yaitu Source-Message-Destination atau Komunikator-Pesan-

Komunikan. Apabila salah satu dari tiga unsure tersebut tidak ada maka 

komunikasi tidak dapat berlangsung. 

Jadi pengertian proses komunikasi massa pada hakekatnya 

merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang berarti (mengandung 

arti atau makna) yang dilakukan melalui saluran-saluran (chanel),media 

auditif (radio),media visual (gambar,lukisan),media audio visual ( telivisi 

dan film). Dari uraian tersebut proses komunikasi massa dapat di artikan 

sebagai proses yang melukiskan bagaimana komunikator menggunakan 

teknologi pembagi atau teknologimedia massa secara proposional guna 

menyebarluaskan pengalaman melampaui jarak untuk mengetahui khalayak 

dalam jumlah yang banyak.   

Sedangkan menurut McQuail 1992:33 (dalam Bungin, 2007) 
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dijelaskan bahwa proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk : 

a. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala 

besar. Jadi proses komunikasi massa melakukan distribusi 

informasi ke kemasyarakatan dalam skala yang besar, sekali 

siaran, pemberitaan yang disebabkan dalam jumlah yang luas, 

dan diterima oleh massa yang besar pula. 

b. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu 

melalui komunikator ke komunikan. Kalo terjadi interaktif di 

antara mereka, maka proses komunikasi (balik) yang 

disampaikan oleh komunikan ke komunikator sifatnya sangat 

terbatas, sehingga tetap saja didominasi oelh komunikator. 

c. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara 

komunikator dan komunikan, menyebabkan komunikasi di antara 

mereka berlangsung datar dan bersifat sementara. Kalau terjadi 

kondisi emosional disebabkan karena pemberitaan yang sangat 

agiatif, maka sifatnya sementara dan tidak berlangsung lama dan 

tidak permanen. 

d. Proses komunikasi massa juga berlangsung secara impersonal 

(non pribadi) dan tanpa nama. Proses ini menjamin, bahwa 

komunikasi massa akan sulit diidentifikasi siapa penggerak dan 

menjadi motor dalam sebuah gerakan massa dijalan. 

e. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada 

hubungan-hubungan kebutuhan (market) di masyarakat. Seperti 

televisi dan radio melakukan penyiaran mereka karena adanya 

kebutuhan masyarakat tentang pemberitaan-pemberitaan massa 
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yang ditunggu-tunggu. Dengan demikian agenda acara televise  

dan radio sangat di tentukan oleh rating. 

 

E.1.4  Efek Media Massa 

Menurut Prof. Drs. R. Mar’at dari unpad (dalam Effendy,2002:41), 

acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, 

dan perassan para penonton. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media 

terlevisi menimbulkan efek yang tidak bisa dihindarkan dari khlayak 

penikmat televisi karena pada dasarnya acara televisi mampu membius 

audiens melalui pesannya yang atraktik dan inovatif. 

Ada tiga dimensi efek pesan media (Effendy, 2003:318), yaitu kognitif, 

afektif dan konatif. 

a. Efek kognitif adalah berhubungan dengan pikiran atau penalaran sehingga 

khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti, yang 

tadinya bingung menjadi merasa jelas. 

b. Efek afektif berkaitan dengan perasaan. Akibat dari membaca surat 

kabar/majalah, mendengarkan radio, menonton televisi/film bioskop 

menimbulkan perasaan tertentu pada khalayak. Perasaan akibat terpaan 

media massa itu bisa bermacam-macam, yaitu apabila senang sehingga 

terbahak-bahak, sedih sehingga menucucurkan air mata, takut sampai 

merinding. 
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c. Sedangkan efek konatif/behavioral berhubungan dengan niat, tekat, usaha, 

yang cenderung menjadi suatu kegiatan/ tindakan, karena berbentuk 

perilaku. 

Sedangakan Effendi (2000;22) menyatakan bahwa televisi 

merupakan paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan video dari 

segi gambar bergeraknya (moving images). Jelasnya isyarat televisi 

(television signals) terdiri dari dua bagian yang terpadu,yakni saluran suara 

yang termodulisasikan secara frekuensi (frequency modulated sound 

channel) dan saluran video (video channel) 

Adapun macam dari teori mengenai komunikasi dari televisi adalah 

1) Uses and Gratification 

Audien mulai memainkan rasionalitas dalam menyeleksi media 

yang akan digunakannya. Dalam hal ini audien sudah mulai bisa 

berinteraksi dan memberikan feed back secara tidak langsung. Fase inilah 

dapat dikatakan bahwa audien telah beranjak satu tingkat dari level pasif 

ke khalayak aktif. Model ini merupakan pergeseran fokus dari tujuan 

komuniakator ke tujuan komunikan. Yang menjadi permasalahan utama 

bukanlah media mengubah sikap atau perilaku khalayak, tetapi 

bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Jadi, 

bobotnya ialah kepada khalayak yang aktif, yang sengaja menggunakan 

media untuk mencapai tujuan khusus. 

Nurudin (2007:192) pengguna media adalah pihak yang akif 

dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari 
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sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. 

Artinya, teori uses and gratifications mengasumsikan bahwa pengguna 

mempunyai pilihan alternative untuk memuaskan kebutuhannya. Teori 

ini jelas merupakan kebalikan dari teori peluru. Dalam teori peluru media 

sangat aktif dan all powerfull, sementara audience berada di pihak yang 

pasif. Sementara itu, dalam teori uses and gratifications di tekankan 

bahwa audience aktif untuk menentukan media mana yang harus dipilih 

untuk memuaskan kebutuhannya. Kalau dalam teori peluru terpaan media 

akan mengenai audience sebab ia berada di pihak yang pasif, sementara 

dalam teori uses and gratifications justru sebaliknya 

2) Active Audience (khalayak aktif) 

Dalam komunikasi massa, ada elemen di mana audiens 

merupakan salah satu elemen penting serta memiliki banyak 

keberagaman. Mulai dari penonton televisi, pembaca koran atau majalah, 

maupun pendengar radio. Namun dalam pembahasan ini, audien yang 

dimaksudkan adalah para penonton televisi. Di mana menurut Chris 

Barker, penonton adalah pencipta kreatif makna-makna yang berkaitan 

dengan televisi. Mereka tidak sekedar menerima begitu saja makna-

makna tersebut, melainkan melakukannya berdasarkan kompetensi 

kultural yang dibangun dalam konteks bahasa dan relasi sosial. 
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  E.2  Fungsi Televisi 

Seperti yang ditulis Denis Mc Quail (1989 : 70-71) media televisi 

memiliki fungsi antara lain : 

1. Informasi  

a. Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam 

masyarakat dan dunia. 

b. Menunjujakan hubungan kekuasaan 

c. Memudahkan invoasi, adaptasi dan kemajuan 

2. Korelasi 

a. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan 

informasi 

b. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan 

c. Melakukan sosialisasi 

d. Mengkoordiasi beberapa kegiatan 

e. Membentuk kesepakatan 

f. Menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif 

3. Kesinambungan  

a. Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan 

kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru. 

b. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai 

4. Hiburan 

a. Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi. 

Sebagaian besar dari alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara-
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acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti, oleh karena pada layar 

televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya bagaikan 

kenyataan dan dapat dinkmati di rumah oleh seluruh keluarga serta 

dapat dinikmati oleh khlayak yang tidak mengerti bahasa asing, 

bahkan yang tuna aksara. 

b. Meredakan ketegangan sosial. 

5. Mobilisasi  

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, 

perang, pembagunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga 

dalam bidang agama. 

 Televisi yang biasanya dianggap sebagai sumber segala informasi, 

tidak selalu mengandung unsure yang baik. Televise dapat menjadi “jendela 

dunia”, “monster bermata satu”, “sumber informasi yang buruk”, atau 

“ladang pembuangan besar”, tergantung dari sudut masing-masing individu. 

Seandainya pun ada, televise mendorong munculnya respons aktif dari 

penonton. Penggunaan televise dalam jumlah besar tidak hanya 

menghasilkan pelajar yang aktif, namun juga gaya hidup yang pasif. 

Terlepas dari peran televise yang disamping memiliki propaganda yang 

ampuh di millennium kehadiran telivisi di tengah-tengah masyarakat 

memiliki beberapa fungsi menurut Effendy, di antaranya adalah sebagai 

berikut (Effendi,2000;31): 

1) Sarana Informasi 

Dalam media televise, berita yang di tayangankan telivisi merupakan 

media telivisi informasi yang menyampaikan pesan secara cepat dan 
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tepat kepada para audiens yang menonton. 

 Contoh: Sports News, Liputan siang, 

2) Sarana Pendidikan 

Dalam hal ini televise memuat berita – berita yang mengandung ilmu 

pengetahuan yang sangat di butuhkan untuk menambah wawasan.  

3) Sarana Hiburan 

Mengenai hal ini lebih di fokuskan kepada acara yang mengandung 

acara-acara yang sangat menghibur agar audiens yang menonton merasa 

terhibur. 

Contoh: Film Action,Horror, Drama dll 

4) Fungsi Mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi di sini merupakan implementasi dari komunikasi 

persuasive. 

 

 E 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Televisi  

 

Menurut Kuswandi (1996:23) kekuatan atau kelebihan terlivisi 

dibandingkan dengan media massa lain antar lain : 

1. Menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan 

elektromagnetik, kabel dan fiber yang dipancarkan (trasmisi) melalui 

satelit. 

2. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar 

3. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat. 
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4. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi, cukup tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif). 

5. Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas dan 

sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam 

menangkap siaran televisi. 

 

Sedangkan kekurangan televisi menurut Kuswandi (1996: 23) 

dibangdingkan dengan media massa lain adalah : 

1. Karena bersifat “transitory” maka isi pesannya tidak dapat di memori 

oleh pemirsa (lain halnya dengan media cetak, informasi dapat 

disimpan dalam bentuk klipingan koran). 

2. Media televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak 

dapat dibaca kapan saja dan dimana saja. 

3. Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial 

secara langsung dan vulgar seperti halnya media cetak. Hal ini terjadi 

karena faktor penyebaran siaran televisi yang begitu luas kepada massa 

yang heterogen (status sosial ekonominya), juga karena kepentingan 

politik dan stabilitas keamanan negara. 

4. Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologis massa, 

sedangkan media cetak lebih mengandalakan efek rasionalitas.  
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E 2.2 Format Acara Televisi  

Ada tiga bagian dari format acara televisi, yaitu drama, non drama, dan 

beriita. Bisa juga dikategorikan menjadi fiksi, non fiksi dan news sport. 

Fiksa (drama) adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan 

dicipta melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang 

direkayasa dan dikreasi ulang. Format yang digunakan merupakan interpretasi 

kisah kehidupan yang diwjudkan dalam suatu runtutuan cerita dalam sejumlah 

adeggan. Adegan-adegan tersebut akan menggabungkan antara realitas 

kenyataan hidup dengan fiksi atau imajinasi khayalan para kreator. Contoh 

:Drama percintaan (love story), Tragedi, Horror, Legenda, Aksi (action), dan 

sebagainya. 

Non fiksi (Non Drama) adalah sebuah format acara televsi yang di 

produksi dan dicipta melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas 

kehidupan sehari-hari tanpa menginterpretasikan ulang dan tanpa harus 

menjadi dunia khayalan. Non drama bukanlah sebuah runtutan certia fiksi dari 

setiap pelakunnya. Untuk itu, format-format program acara non drama 

merupakan sebuah runtutuan pertunjukan kreatif yang mengutamakan unsur 

hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya, dan musik. Contoh : Talk Show, 

konser musik da variety show. 

Berita dan olah raga adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi 

berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung 

pada kehidupanmasyarakat sehari-hari. Format ini memerlukan nilai nilai 

faktual dan aktual yang disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu 
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dimana dibutuhkan sifat liputan yang independen. Contoh : berita ekonomi, 

liputan siang, dan laporan olahraga. 

  

E. 3 Komedi 

Perkataan komedi mempunyai maksud tradisional (teater komedi) dan 

maksud popular (penggunaan “melawak” dengan hasrat merangsang ketawa 

pengetahuan umum). Dalam pengetahuan umum, penggunaan perkataan 

“komedi” sering kali merujuk kepada ciptaan atau penyampaian kelakuan atau 

lakonan yang menggelikan hati atau merangsang ketawa. Kebanyakan unsur-

unsur komedi mempunyai variasi terhadap elemen-elemen seperti kejutan, 

ketidakseriusan, kata-kata sindiran dan lain sebagainya.  

Menurut Baskin (2003:93-95) ada beberapa genre komedi, diantaranya 

a. Komeditragi 

Dalam komedi tragi, suasana komedi ditonjolkan terlebih dahulu kemudian 

disusul adegan-adegan tragis. Suasana yang dibangun memang satir (getir) 

sehingga penonton terbawa emosinya dalam suasana tragis, tetapi 

terbungkus dengan suasana komedi. 

b. Komedi horror  

Seperti komeditragi, komedi horror juga merupakan gabungan antara tema 

komedi dengan horror. Biasanya film dengan tema ini menampilkan film 

horor yang berkembang, kemudian di plesetkan menjadi komedi. Dalam 

konteks ini, unsur-unsur ketegangan yang bersifat menakukan dibalut 

dengan adegan-adegan komedi sehingga unsur kengeriannya menjadi lunak. 
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c. Parodi  

Tema parodi merupakan duplikasi dari tema film tertentu, tetapi diplesetkan 

(di sindirkan) sehingga ketika sebuah film parodi ditayangkan para 

penonton akan melihat suatu adegan dalam film tesebut dengan tersenyum 

dan tertawa. Penonton berbuat demikian tidak sekedar karena film lucu, 

tetapi karena adegan yang di tonton pernah muncul di film-film sebelumnya. 

Tentunya para penikmat film parodi akan paham kalau sering menonton 

film sebab parodi selalu mengulang adegan film yang lain dengan pedekatan 

komedi. Jadi, tema parodi berdimensi duplikasi film yang sudah ada lantas 

di komedikan. 

    d. Komedi Situasi  

Sejak tahun 1949, sitkom telah menjadi acara hiburan paling popular di jam 

tayang utama. Acara ini biasanya sampai satu setengah jam, berkisah 

tentang orang-orang yang berada dalam situasi yang menyenangkan dan 

segar setiap episode. Terjadi keruwetan yang menyebabkan tokoh-tokohnya 

bingung sehingga sampai pada klimaks dimana isu itu dipecahkan dan 

semua menjadi senang dan bahagia (John Vivian, teori komunikasi massa 

(kencana)2008 hal 247 

e. Komedi Slapstick 

Seringkali slapstick diasosiasikan dengan humor kelas rendahan yang tidak 

menarik, namun buktinya slapstick mampu bertahan dari abad ke abad. 

Tidak hanya bertahan, slapstick terbukti mampu mengumpulkan banyak 

penonton. Slapstick dalam encyclopedia britaninica diterjemahkan sebagai 
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suatu jenis komedi fisik bercirikan humor yang kasar, situasi absurd dan 

bersemangat, tak jarang menampilkan aksi kekerasan. Komedi slapstick 

sendiri sebenarnya membutuhkan keahlian kusus, lebih dari sekedar 

pelawak dan badut biasa, acap kali slapstick pun membutuhkan adegan-

adegan akrobatik, pemeran pengganti (stuntman) bahkan pesulap, untuk 

membuatnya berhasil menghadapi berbagai rintangan dalam waktu yang 

tepat. Aneh mengingat kekerasan bias jadi kunci atraksi sebuah komedi. Hal 

ini wajar saja mengingat istilah slapstick sendiri diambil dari nama sebuah 

senjata yang jadi favorit dalam pertunjukan ini. Slapstick merujuk sepasang 

tongkat tidak untuk menyakiti. Terdiri dari 2 potong yang digunakan untuk 

menempeleng dan menimbulkan suara pukulan keras ketika tongkat itu 

menyentuh seseorang. Alat ini pertama kali digunakan pada abad ke 16, 

ketika Harlequin, salah satu karakter utama dalam sandiwara komedi italia, 

dell’arte memukul bokong korban leluconnya. 

 

E.4 Remaja 

E.4.1 Definisi Remaja   

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para 

ahli pedidikan sependapat bahwa remaja adalah meraka yang berusia 

antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi 

dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namu masih belum cukup matang 

untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang 

paling sesuai baginya dan inipuun sering dilakukan metode coba-coba 
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walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering 

menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi 

lingkungan dan orang tuannya. Kesalahan yang diperbuat para remaja 

hanya akan menyenangkan teman sebayannya. Hali ini karena meraka 

semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. 

Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang 

sering disebut sebagai kenakalan remaja. 

Pada tahap pencarian identitas inilah tugas utama dari remaha karena 

remaja ingin menemukan jawaban “siapa saya?” dan “ ke mana saya akan 

pergi?” proses ini juga melibatkan perasaan tentang kompetensi dan harga 

diri. Walaupun perkembangan konsep diri dimulai pada awal masa kanak-

kanak dan terus berlangsung seumur hidup, masa remaja adalah priode 

yang kritis. Identitas remaja berkembang secara perlahan-lahan dari 

berbagai identifikasi pada masa anak-anak. Nilai dan standar norma anak 

kecil adalah sebagian besar adalah nilai dan standar orangtuannya: 

perasaan harga diri mereka berakar terutama dari sudut pandang orangtua 

terhadap diri mereka. Saat remaja masuk dunia yang lebih luas di sekolah, 

standar nilai teman sebaya menjadi semakin penting, demikian pula 

penghargaan guru dan orang dewasa lain. Remaja mencoba mensintesis 

nilai nilai dan penghargaan tersebut menjadi gambaran yang konsisten. 

Jika orangtua, guru, dan teman sebaya memberikan penelitian yang 

konsistenm pencarian akan identitas menjadi lebih mudah. 

   Berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan, terdapat 
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defenisi tentang remaja yaitu:  

1) Pada buku-buku pediatri, pada umumnya mendefenisikan remaja adalah 

bila seorang anak telah mencapai umur 10-18 tahun dan umur 12-20 

tahun anak laki- laki.  

2) Menurut undang-undang No. 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, 

remaja adalah yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah.  

3) Menurut undang-undang perburuhan, anak dianggap remaja apabila telah 

mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat 

tinggal.  

4) Menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1979, anak dianggap 

sudah remaja apabila cukup matang, yaitu umur 16 tahun untuk 

perempuan dan 19 tahun untuk anak-anak laki-laki.  

5) Menurut dinas kesehatan anak dianggap sudah remaja apabila anak sudah 

berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus sekolah menengah.  

6) Menurut WHO, remaja bila anak telah mencapai umur 10-18 tahun.  

 

E.4.2 Tahap-tahap Perkembangan Remaja 

Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasa , ada 3 tahap 

menuju perkembangan remaja:  

1) Ramaja Awal ( early adolescent) 

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran heran akan perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan 

yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan 
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pikiran-pikiran baru,cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah 

terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oelh lawan 

jenisnya ia sudah berfantasi erotik.  Kepekaan yang berlebih-lebihan ini 

ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego menyebabkan para 

remaja awal ini sulit dimengerti dan dimengert dewasa. 

  2) Remaja Madya ( middle adolescent ) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang 

kalau banyak teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistis 

yaitu mencintai diri sendiri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang 

sama dengan dirinya,selain itu, ia berada dalam kondisi kebingunan 

karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli,ramai-ramai 

atau sendiri , optimis atau pesimistis, idealis atau materealisitis, dan 

sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipus complex 

(perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan 

mempererat hubungan dengan kawan-kawan. 

3) Remaja Akhir ( late adolescent )  

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periodik dewasa dan ditandai 

dengan pencapaian lima hal,yaitu : 

a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek 

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain 

dan dalam pengalaman-pengalaman baru. 

c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti 
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dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain. 

e) Tumbuh “dinding’ yang memisahkan diri pribadinya (private sel ) dan 

masyarakat umum.  

     Berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja kita sangat perlu untuk 

mengenal perkembangan remaja serta ciri-cirinya. Berdasarkan sifat atau ciri 

perkembangannya, masa (rentang waktu) remaja ada tiga tahap yaitu:  

1) Masa remaja awal (10-12 tahun)  

a) Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya.  

b) Tampak dan merasa ingin bebas.  

c) Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya 

dan mulai berpikir yang khayal (abstrak).  

2) Masa remaja tengah (13-15 tahun)  

a) Tampak dan ingin mencari identitas diri.  

b) Ada keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan jenis.  

c) Timbul perasaan cinta yang mendalam.  

3) Masa remaja akhir (16-19 tahun)  

a) Menampakkan pengungkapan kebebasan diri.  

b) Dalam mencari teman sebaya lebih selektif.  

c) Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) terhadap dirinya. 

d) Dapat mewujudkan perasaan cinta.  

e) Memiliki kemampuan berpikir khayal atau abstrak.  

 

    Proses dan periode perkembangan manusia di tentukan oleh proses-
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proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan manusia sering kali 

dideskripsikan menurut periode. 

 

a)  Proses Biologis, Kognitif, dan Sosio-Emosional Proses Biologis 

(biological process) melibatakan perubahan fisik dalam tubuh 

individu. Gen-gen yang diwariskan dari orang tua, perkembangan 

otak, tinggi dan berat tubuh, perubahan dalam ketrampilam motorik, 

perubahan hormonal di masa pubertas.  

b)  Proses kognitif (cognitive process) melibatakan perubahan 

pemikiran dan intelegensi individu. Mengingat sebuah puisi, 

memecahkan soal matematika, membayangkan menjadi seorang 

bintang film 

c)  Proses sosio emosional (socioemotional process) melibatkan hal 

dalam hal emosi, kepribadian, relasi dengan orang lain dan konteks 

sosial.  Menanggapi perkataanorang tua, agresi teerhadap kawan-

kawan sebaya, kegembiraan dalam pertemuan sosial. 

 

E.5  Kekerasan 

E.5.1  Definisi Kekerasan  

Kekerasan di sini adalah yang biasa di terjemahkan dari violence. 

Violence berkaitan erat dengan gabungan kata latin “vis” (daya,kekuatan) 

dan “latus’ (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti 

membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan 
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Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang 

keras,kekuatan,paksaan”. Sedangkan ‘paksaan’ berarti tekanan,desakan 

yang keras. 

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi 

sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di 

bawah realisasi potensialnya. Dengan kata lain,bila yang potensial lebih 

tinggi dari yang actual,ada kekerasan. Jadi,kekerasan disini didefinisikan 

sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang actual.tingkat 

realisasinya potensial ialah apa yang mungkin direalisasikan sesuai dengan 

tingkat wawasan ,sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada 

jamannya.  Galtung sudah menyinggung jenis kekerasan tidak langsung atau 

di sebut dengan kekerasan structural .  Jenis kekerasan lain adalah kekerasan 

langsung. Contohnya melukai ,membunuh atau perang. Di sini tampak 

bahwa dengan melukai atau membunuh berarti menempatkan “realisasi 

jasmani aktualnya”  di bawah “realisasi potensialnya”. Dengan demikian 

“realisasi mentalnya” juga tidak dimungkinkan, karena kita tahu bahwa 

tanpa integritas jasmani,kebebasan untuk merealisasikan diri terhambat. 

Pemahaman Galtung tentang kekerasann lebih di tentukan pada segi akibat 

atau pengaruhnya pada manusia.  

Dalam fenomena kekerasan, kekerasan tidak hanya terjadi pada 

kekerasan fisik tetapi terjadi kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik di 

sebut kekerasan struktural yaitu suatu kekerasan yang terjadi akibat struktur-

struktur sosial,politik dan ekonomi yang tidak adil, sehingga seseorang 
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merasa sebagai manusia yang tidak bermatabat (Mulkan 2002 :23) 

Johan Galtung mendefinisikan kekerasan menjadi tiga jenis : 

1) Kekerasan Kultural  

Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan sturktural 

dan kekerasan langsung serta mengakibatkan tindakan kekerasan 

dianggap wajar terjadi di masyarakat. 

  2) Kekerasan Strukral  

Kekerasan yang berbentuk eksploitasi secara sistematis disertai 

pemikiran yang menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang 

menentang eksploitasi dan penindasan. Kekerasan ini tersembunyi, 

bentuk kekerasan structural seperti kebijakan yang menindas, 

kemiskinan, kolusi, korupsi dan nepotisme. 

3) Kekerasan Langsung  

Kekerasan yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian 

atau perbuatan . 

Bentuk dan jenis kekerasan menurut Johan Galtung :  

1) Fisik  

Kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, 

sering berupa kesakitan,kecacatan bahkan kematian. 

2) Psikologi  

Kekerasan sasaran pada rohani atau jiwa dapat mengurangi juga  

kemampuan normal jiwa seseorang . 

3) Kekerasan  
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Kekerasan yang di lakukan oleh system hukum , ekonomi atau 

tata kebiasaan yang ada di masyarakat. 

 

E.5.2 Kekerasan di Media Televisi 

Publik dan perhatian riset telah mengarahkan fokus pada pengaruh 

kekerasan di televisi pada khalayak karena ada beberapa alasan di antaranya 

televisi merupakan media massa yang paling menyebar dan mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat (Winarso,Heru,hal.181.) . Program televisi yang 

menayangkan acara-acara televisi yang mengekspos kekerasan seperti 

perang,pembunuhan, kerusuhan ataupun kejahatan. Dengan membumbui 

kekerasan pada sebuah acara maka, acara akan banyak di minati oleh 

audience. Kekerasan yang disajikan pada tayangan televisi banyak pengaruh 

positif dan sejauh mana pengaruh negatif , belum banyak di ketahui. 

Saat ini tidak bisa di pungkiri bahwa televisi sudah menjadi bagian 

dari kehidupan sehari-hari. Kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan 

kebutuhan akan hiburan memang sangat tergantung pada televisi, walau tak 

jarang ada dampak negatif yang di timbulkannya. Kekerasan masih menjadi 

lifesyle utama televisi selain seks, dan hampir semua program menggunakan 

formula yang dianggap ampuh ini. Siaran televisi sendiri memiliki 

keunggulan yang menyebabkan masyarakat harus tetap terpaku 4 sampai 6 

jam sehari di depan layar kaca dan bahkan bagi anak-anak yang sering 

menonton televisi, memberikan dampak malas belajar. Sementara itu, 

sebanyak 53,4% mereka mengakui bahwa waktu belajarnya lebih sedikit 

dibandingkan dengan lama waktu menonton televisi. (Suprapto, 2006: 1) 
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Stasiun televisi swasta sekarang ini tidak memperdulikan stanar 

kulitas siarannya, yang mereka pikirkan hanya profit penjualannya. 

Sehingga KPI menilai bahwa semua stasiun televisi swastaa mengabaikan 

ketetapan-ketetapan dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar 

progrram siaran (P3-SPS).  Dalam pasal tersebut disebutkan isi siaran 

dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan 

narkotika dan obat terlarang . 

Tayangan kekerasan saat ini sudah menjadi trend dalam isi program 

berita di televisi. Seolah-olah hambar jika program berita tidak 

menayangkan kekerasan baik yang sifatnya verbal maupun non verbal. 

Celakanya, program-program yang sarat kekerasan, sebagaimana hasil 

analisis KPI selama tahun 2009, justru banyak digemari publik. Sehingga 

dapat mempengaruhi dan memberikan efek negatif terhadap anak-anak. 

Terutama program-program yang tayang pada waktu anak-anak sedang 

menonton untuk menikmati televisi. 

Media televisi sebagai sarana tayang realitas sosial menjadi penting 

artinya bagi manusia untuk memantau diri manusia dalam kehidupan 

sosialnya. Pemantuan itu bisa dalam bentuk perilaku, tren mode, bahkan 

sikap terhaddap ideologi tertentu. Hal ini tergantung dari bagaimana 

kesiapan masusia untuk menghadapu televisi. Faktor penfifikan manusia 

adalah salah satu pemecahan paling utama sebagai “filter” untuk mencegah 

efek negatif dari tayangan televisi. Selain itu , kualitas informasi yang di 

tayangkan televisi juga menjadi tolak ukur untuk memantau sampai sejauh 

manainformasi tersebut benra-benar memiliki arti penting bagi manusia 
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secara moralmaupu edukasi. Karena banyak contoh kejadian dalam realitas 

sosial yang sebelumnya di pengaruhi oleh tayangan media televisi. 

 E.5.3  Kekerasan Verbal 

Kekerasan yang di lakukan dengan menggunakan kata-kata yang di 

ucapkan lewat mulut atau tulisan lewat kata-kata (mengumpat, menghina, 

mencemooh). Menurut Galtung, kekerasan verbal termasuk juga kekerasan 

simbolik yaitu kekerasan yang di lakukan melalui bahasadan juga berupa 

symbol-sombil yang mengarah pada kekerasan.  

Kekerasan verbal berupa makian, membentak, mengejek, 

melecehkan. Kekerasan verbal bisa terjadi di mana sajadan siapa saja bisa 

melakukan kekerasan verbal. Kekerasan verbal dapat memberikan dampak 

buruk pada seseorang. 

E.5.4  Kekerasan Non Verbal 

Kekerasan non verbal adalah kekerasan dengan menggunakan 

tindakan secara langsung, seperti memukul dan menendang. Kekerasan non 

verbal dikatakan juga sebegai kekerasan langsung atau kekerasan fisik yang 

merupakan kekerasan yang dapat di lihat secara langsung. Menurut kamus 

Webster, definisi kekerasan sebagai penggunaan kekekuatan fisik untuk 

melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. 

Kekerasan non verbal termasuk ke dalam jenis kekerasan terbuka. 

Kekerasan terbuka di sebut juga kekerasan agresif. Kekerasan terbuka 

diawali dengan perilaku mengancam. Kekerasan terbuka di gunakan sebagai 

pendukung ancaman karena kekerasan terbuka di anggap cepat dan 

menakutkan.  
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Kekerasan non verbal juga dibagi dalam beberapa kategori, antara 

lain :  

1) Kekerasan non verbal yang menggunakan senjata atau benda  

Kekerasan yang dilakukan menggunakan benda atau senjata untuk 

melukai korban secara ringan atau serius dengan menggunakan botol 

minuman, pedang, pisau ,pistol atau gergaji mesin. Contoh : Memotong 

tangan dengan menggunakan pisau atau menendang , memukul kepala 

korban dengan menggunakan botol. 

2) Kekerasan non verbal yang tidak menggunakan senjata atau benda. 

Kekerasan yang dilakukan tidak memakai senjata tapi dasarnya 

juga bisa melukai seseorang yang menjadi korban kekerasan. Contoh : 

menendang tubuh atau memukul wajah musuh 

3) Kekerasan psikologis 

Merupakan bentuk kekerasan yang bisa menyebabkan mental dari 

sang korban menjadi lemah dan secara otomatis akan membuat  

somatisnya berkurang sehingga menjadi lemah dan merasa jiwanya 

tertekan dan trauma. Contoh : Tatapan sinis dan ekspresi wajah marah 

atau tidak suka terhadap perkataan yang bersifat mengancam,tunjuk jari 

terhadap lawan bicara . 

4) Kekerasan seksual 

Merupakan bentuk kekerasan yang bersifat melecehkan orang lain 

secara seksual baik berupa fisik maupun diaolog. Contoh : Memamerkan 

sebagaian atau keseluruhan bagian tubuh sehingga dapat memunculkan 

birahi bagi yang melihatnnya, memaksakan kehendak untuk melayani 
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birahi sekrang, segala tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan 

orang lain secara seksual. 

 
E.6 AUDIENS 

 Audeience yang dimaksud dalam komunikasi massa sangat 

beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku, majalah, koran 

atau jurnal ilmiah. Masing-masing audience berbeda satu sama lainnya di 

antaranya dalam hal berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang 

diterimanya, pengalaman, dan orientasi hidupnya. Akan tetapi, masing-masing 

individu bisa saling mereaksi pesan yang diterimanya.  

 Misalnya, anda sama-sama menonton siaran acara Opera Van Java 

di Trans 7 padi hari senin sampai sabtu pukul 20.00 WIB. Masing-masing 

penonton akan mempunyai komentar yang berlainan terhadap pesan (program 

acara) yang sama-sama dilihatnya itu. Intinya adalah, apa pun komentar dari 

audience , yang jelas program televisi atau media massa yang lain bisa 

menjadi topik pembicaraan sehari-hari. Pesan tersebut bisa memperluas 

pengetahuan pemirsa. Mereka yang tidak atau jarang memanfaatkan media 

massa sebagai sumber pengetahuan akan jauh lebih “kuper” dibandingkan 

dengan mereka yang selalu menjadikan media massa sebagai referensi utama 

dalam hidupnya. 

 

E.6.1 Karekteristik Audiens 
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  Menurut Hibert dkk (dalam Nurrudin 2007:105), audience dalam 

komunikasi massa setidak-tidaknya mempunyai lima karakteristik sebagai berikut 

: 

1. Audince cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antara mereka. 

Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan 

berdasarkan seleksi kesadaran. 

2. Audience cenderung besar. Besar di sini berarti tersebar ke berbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu, ukuran 

luas ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab, ada media tertentu yang 

khalayaknya mencapai ribuan, ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan 

maupun jutaan tetap bisa disebut audience meskipun jumlahnya berbeda, 

tetapi perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tak ada ukuran pasti 

tentang luasnya audience itu. 

3. Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan 

kategori sosial. Beberapa media tertentu mempunyai sasaran, tetapi 

heterogenitasnya juga tetap ada. Majalah yang dikhususkan untuk 

kalangan dokter, memang sama secara profesi, tapi status sosial ekonomi, 

agama dan umur tetap berbeda satu sama lain.  

4. Audience cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 

Bagaimana mungkin audience bisa mengenal khalayak televisi yang 

jumlahnya jutaan? Tidak mengenal tersebut tidak ditekankan satu kasus 

per kasus, tetapi meliputi semua audience. 



35 
 

5. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada di 

yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televisi jakarta. Dapat 

juga dikatakan audience dipisahkan ruang dan waktu. 

Jika dikaji lebih jauh, ada beberapa teori komunikasi massa 

audience yang pernah dikemukakan oleh Melvin De Fluer dan Sandra 

Ball-Rokeach (1998), (dalam Nurudin 2007 : 106 ) yang mengatakan 

dalam melihat efek media massa ada dua catatan yang bisa dijadikan 

dasar, yakni interaksi audience  dan bagaimana tindakan audience  

terhadap isi media. Ada tiga teori yang dijelaskan : 

a. Individual Difference Perspective, menggambarkan khususnya 

perilaku audience. Proses ini berlangsung berdasarkan ide dasar dari 

stimulus-response. Disini tidak ada auidence  yang relatif sama- 

pengaruh media massa pada masing-masing individu berbeda dan 

tergantung pada kondisi psikologis individuyang berasal dari 

pengalaman masa lalunya.  

b. Social Categories Perspective, mengambil posisi bahwa ada 

perkumpulan sosial pada masyarakat yang didasarkan pada 

karakteristik umum seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, 

pendapatan, kesempatan, dan seterusnya. Adanya perkumpulan sosial, 

memberi kecenderungan audience mempunyai kesamaan norma sosial, 

nilai, dan sikap. Disini ada kelompok audience yang akan mereaksi 

secara sama pada pesan khusus yang diterimanya. Dengan 

menggunakan kategori ini bisa dikatakan bahwa masing-masing 
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individu anggota suatu kelompok akan mempunyai kecenderuungan 

merespon sama seperti yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam 

satu perkumpulan sosial tadi. Jika perpektif Individual Difference dan 

Social Categories dikombinasikan akan memproduksi pendekatan who 

says what to whom with what effect pada komunikasi masssa seperti 

yang pernah dikemukanan Harold D.Lasweel 

c. Social Relationships Perspective didasarkan pada penelitian Paul 

Lazarfeld, Bernard Berelson, dan Elihu Katz, menyarankan bahwa 

hubungan secara informal mempengaruhi audience. Dampak 

komunikasi massa yang diberikan diubah dengan sangat hebat oleh 

individu yang mempunyai kekuatan hubungan sosial dengan anggota 

audience. Sebagai hasilnya, individu dipengaruhi oleh sikap dan 

perilaku individu anggota audience yang didapatkannya dari media 

massa. Artinya, antar individu  itu saling memengaruhi satu sama lain 

dan menghaskan respons yang hampir sama. 

Jika kita menggabungkan semua aspek dari tiga perspektif tersebut di 

atas kita dikenalkan pada gambaran berikut sebagai teori audience: “ 

Masing-masing dari kita adalah anggota dari sejumlah besar audience, 

tetapi masing-masing audience  itu mereaksi secara individual. 

Interaksi kita dengan anggota audience yang lain, bukan anggota atau 

bahkan pemimpin opini juga mempunyai dampak bagaimana kita 

merespons dan bahkan ikut menentukan reaksi umum kita” ( Hibert, 

Ungurait dan Bohn 1985, dalam Nurudin 2007: 108).  
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F. Metode Penelitian 

  F.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian  

Pada penelitian ini pendekatan yang di gunakan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, dimana menurut Hamidi (2007) dalam bukunya Metode 

Penelitian dan Teori Komunikasi dijelaskan bahwa kualitatif yakni data yang 

di peroleh dalam bentuk rinci mendalam dari para responden 

(Hamidi,2007:124). 

Sedangakan tipe penelitian menggunakan deskriptif dengan tujuan 

menjelaskan bagaimana pandangan remaja tentang kekerasan non verbal dalam 

acara televisi Opera Van Java.  

F.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Siswa siswi SMA ISLAM MALANG sebagai objek untuk mengetahui 

seberapa besar muatan kekerasan non verbal yang terdapat dalam acara televisi 

opera van java yang tayang jam 20.00 wib setiap hari senin – sabtu di Trans 7.  

  F.3 Populasi dan Sample 

   Populasi dalam penelitian ini adalah remaja siswa-siswi SMA “Islam” 

Malang,  pemilihan subyek penelitian tersebut ditetapkan karena memiliki 

korelasi dengan tema yang diangkat dalam penelitian terkait dengan Pandang 

an Remaja. 

   Penentuan sampling dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling. Yaitu cara memilih sampel berdasarkan pada kelompok, wilayah 

atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini 

mewakili semua unit analisis yang ada. Dengan kata lain, sampel yang dipilih 
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haruslah memenuhi kretiria yang ditentukan oleh peneliti. Adappun criteria 

yang harus dimiliki adalah sebagai berikut : 

1. Remaja Siswa-siswi SMA “Islam” Malang, hal ini terkait dengan korelasi 

antara tema dari penelitian ini sendiri yaitu Pandangan Remaja. 

2. Remaja Siswa-siswi SMA “Islam” Malang yang menonton serta mengikuti 

episode cerita tayangan Opera Van Java di Trans 7 minimal 2 kali tayang 

dalam seminggu. 

3. Remaja Siswa-siswi SMA “Islam” Malang yang bersedia diwawancari 

sebagai subyek penelitian. 

 Sedangkan untuk waktu penelitian ini sendiri, waktu penelitiannya bersifat 

kondisional antara peneliti dengan yang diteliti (sebagai audiens dan subjek 

penelitian) saling menyesuaikan dikarenakan adanya aktivitas kesibukan dari 

audiens atau subjek penelitian itu sendiri. Jadi rentang waktu penelitiannya 

disini antara bulan Juli sampai bulan Agustus 2012. 

F.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah 

dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Data yang dikumpulkan 

dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari: 

1) Wawancara Mendalam ( Depth Interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 



39 
 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam atau depth interview, di mana wawancara 

dilakukan secara langsung dengan nara sumber/ informan siswa SMA 

ISLAM MALANG , subyek penelitian dipilih dengan kreteria minimal 

menonton acara opera van java minimal 2 (dua) kali dalam seminggu dan 

dengan umur 15 - 17 tahun.  Wawancara dapat dilakukan secara intensif 

agar data yang diperoleh dapat lebih berkualitas. Dalam teknik ini, 

informan memiliki kebebasan untuk menjawab. Sehingga agar 

mendapatkan data yang lengkap, mendalam, dan terbuka, peneliti harus 

melakukan wawancara dengan situasi yang informal dan sangat penting 

untuk menjalin keakraban.  

Menurut pendapat Denzin yang disadur oleh Kriyantono, 

memberikan pertanyaan yang berbeda atas informan yang satu dengan 

yang lain adalah hal yang memungkinkan. Namun, susunan kata dan 

urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap informan. 

b. Data Sukunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua 

atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang 

tersedia dinamakan data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder 

berbentuk: 

1) Jurnal-jurnal ilmiah 

2) Data dari website Trans Corpora terkait profil Trans 7 
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3) Artikel dalam blog  

4) Buku-buku literatur 

F.5  Teknik Analisi Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan 

dengan model Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 247) diantaranya 

yaitu : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka semakin banyak 

pula data yang diperoleh. Maka diperlukan adanya pencatatan dan 

diperlukan segera adanya analisis data dengan reduksi data. Menurut 

Sugiyono (2008:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dalam mereduksi, peneliti dapat dibantu dengan menggunakan 

peralatan elektronik seperti computer dan dengan memberikan kode-kode 

pada aspek-aspek tertentu. 

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah peneliti mereduksi data, langkah selanjutnya yang ditempuh 

adalah mendisplay data. Peneliti akan menyajikan data dengan uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles 

dan Huberman, (dalam Sugiyono, 2008:249) menyatakan “the most frequent 

form of display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text”. Yang paling sering sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 
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Dengan menggunakan data display maka diharapkan peneliti akan 

diberi kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan 

kerja selanjutnya dengan melihat apa yang telah dipahami sebelumnya. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data dan penyajian data, 

langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab yang ada 

di rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal ditambah dengan 

bukti-bukti atau data-data yang telah ada. 

F.6 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data digunakan untuk mengetahui ketepatan data 

dengan menggunakan kecakapan referensi dan triangulasi. Kecakapan referensi 

;(Sugiyono, 2009:128). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber lain 

(Sugiyono, 2009:127). Teknik ini dilakukan melalui wawancara untuk 

membuktikan kebenaran data. 


