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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 dikemas melalui efek yang berteknologi tinggi sehingga fenomena sosial 

budaya yang begitu banyak dan luas bisa dihadirkan didalam ruangan yang sempit 

sekalipun seperti ruang keluarga didalam rumah. Di samping itu apa yang 

disampaikan oleh media TV, isi pesan bersifat lebih universal, dalam artian pesan 

dapat dipahami oleh segala lapisan masyarakat. Hal ini mengingat pada 

khalayaknya yang bersifat heterogen, baik dari segi umur, jenis kelamin, 

pendidikan, agama, dan status sosial. (Effendy, 2000:31). 

Dengan bermunculannya televisi swasta yang baru, maka semakin 

meningkat pula persaingan diantara mereka. Mereka saling berlomba-lomba 

menayangkan program acara yang mampu memberikan daya tarik bagi penonton. 

Sebagai alat komunikasi massa, televisi ini memiliki keunggulan, karena ia dapat 

mengatasi kekurangan media lainnya yaitu; surat kabar, radio, dan film. Seperti 

yang diketahui, surat kabar hanya menampilkan pada visualisasi berupa tulisan 

dan gambar, sedangkan radio menyampaikan pesan melalui audio saja. Dan 
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televisi menyampaikan pesannya melalui audio visual dengan program-program 

yang ada didalamnya.  

Televisi merupakan salah satu media massa yang paling banyak digunakan 

oleh penduduk Indonesia untuk mengakses informasi dan hiburan. Media televisi 

tidak lagi dilihat sebagai barang mewah. Media layar kaca tersebut sudah menjadi 

salah satu barang kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi. Televisi dapat menyiarkan informasi secara memuaskan 

karena dipadu oleh audio dan visual, serta sifatnya yang langsung dan sesuai 

dengan kejadian. Televisi selain sebagai sarana tayang realitas sosial juga 

memiliki arti yang penting bagi manusia untuk memantau dirinya dalam 

kehidupan sosial. Artinya setiap orang pasti ingin mengetahui apa yang terjadi di 

dalam maupun luar negeri. Semakin banyak informasi yang diterima maka 

semakin tahu dan faham tentang apa yang berlangsung di luar sana.  Seperti media 

massa lainnya, televisi memiliki tiga fungsi yaitu: fungsi penerangan, fungsi 

pendidikan, dan fungsi hiburan. Keberlangsungan tiga fungsi tersebut disesuaikan 

dengan sistem negara dan pemerintahan setempat. 

Terkait dengan penelitian ini, anak dan televisi mempunyai hubungan 

yang sangat dekat. Bahkan mungkin bisa jadi hubungan antara anak dengan 

televisi lebih dekat dibandingkan dengan interaksi antara anak dengan keluarga 

atau orangtuanya. Kehadiran televisi sesungguhnya bagai pisau bermata ganda, 

memberikan pengetahuan namun sekaligus berdampak negatif dalam proses 

perkembangan anak, baik fisik, psikis, maupun sosial. 
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Tayangan televisi juga merupakan media peniruan dan penanaman nilai 

negatif, padahal anak-anak belum mampu membedakan mana yang baik dan 

buruk serta mana yang pantas dan tidak pantas. Beberapa tayangan anak-anak di 

televisi memberi pembenaran atas perilaku negatif seperti mencontek, 

mempertontonkan aib orang lain dan menipu. Belum lagi film-film kartun yang 

penuh dengan kemunculan bahasa kekerasan, seperti kata-kata goblok, enyahlah, 

dan sebagainya. Konsumtivisme anak-anak sekarang juga banyak dikaitkan 

dengan tayangan dan iklan di televisi. 

Perilaku peniruan (imitative behavior) kita terjadi karena kita merasa telah 

memperoleh imbalan ketika kita meniru perilaku orang lain, dan memperoleh 

hukuman ketika kita tidak menirunya. Agar seseorang bisa belajar mengikuti 

aturan baku yang telah ditetapkan oleh masyarakat maka “para individu harus 

dilatih, dalam berbagai situasi, sehingga mereka merasa nyaman ketika melakukan 

apa yang orang lain lakukan, dan merasa tidak nyaman ketika tidak 

melakukannya. 

Perilaku merupakan aktivitas atau tindakan seseorang untuk merangsang 

atau menstimulus setiap perilaku yang muncul atau ada, baik itu rangsangan dari 

luar maupun dari dalam, seperti rangsangan dari lingkungan yang ada di sekitar 

anak-anak. Dan perilaku yang berasal dari rangsangan ini bisa ke arah yang positif 

atau negatif, tergantung anak bagaimana menyikapinya. 

Sedangkan menurut Freud, perilaku merupakan hasil dari tiga interaksi 

yang terdapat dalam sub sistem dalam kepribadian manusia, yaitu: id, ego, dan 

superego. Id adalah bagian dari kepribadian yang menyimpan dorongan biologis 
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manusia (pusat insting). Ego adalah mediator antara hasrat hewani dengan 

tuntutan rasional atau realita. Superego adalah hati nurani (conscience) yang 

merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakat 

(Rakhmat, 1989; 19). 

Anak-anak dapat belajar meniru atau tidak meniru seseorang dalam upaya 

memperoleh imbalan berupa permen. Dalam hal ini, juga dapat diketahui bahwa 

anak-anak dapat membedakan orang-orang yang akan ditirunya. Misalnya jika 

orang tersebut laki-laki maka akan ditirunya, jika perempuan tidak. Lebih jauh 

lagi, sekali perilaku peniruan terpelajari (learned), hasil belajar ini kadang berlaku 

umum untuk rangsangan yang sama. Misalnya, anak-anak cenderung lebih suka 

meniru orang-orang yang mirip dengan orang yang sebelumnya memberikan 

imbalan. (http://makalah.blogdetik.com/2009/12/03/perspektif-dalam-psikologi-

sosial/) 

Usia anak adalah usia dimana si anak sedang mengembangkan segala 

kemampuannya seperti kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang 

lain dan kemampuan mengemukakan pendapat. Ketika menonton televisi, anak 

cenderung untuk bersikap individualis sehingga ketrampilan-keterampilan anak 

tersebut menjadi kurang berkembang. Berbeda sekali ketika anak bermain 

bersama teman-temannya. Saat bermain, mereka akan saling bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Jika proses ini terjadi terus menerus maka yang terjadi 

adalah semakin turunnya kemampuan anak dan remaja dalam bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitarnya. 

http://makalah.blogdetik.com/2009/12/03/perspektif-dalam-psikologi-sosial/
http://makalah.blogdetik.com/2009/12/03/perspektif-dalam-psikologi-sosial/
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Berdasarkan fenomena adanya hubungan erat antara anak dan keberadaan 

televisi seperti yang dijelaskan pada uraian diatas, peneliti mengkaitkannya 

dengan acara Opera Anak di Trans7. Opera Anak merupakan sebuah program 

sketsa komedi dengan durasi 60 menit dan tayang setiap Sabtu & Minggu pukul 

20.00 WIB. Program ini dimainkan oleh sejumlah anak-anak SD serta mengambil 

tema mengenai cerita daerah, dongeng anak dan tokoh superhero lainnya. Pada 

setiap episodenya Sule bertindak sebagai dalang atau pendongeng yang berperan 

untuk mengatur jalan cerita agar tidak melenceng dari ‟benang merah‟. 

Di awal segmen, dalang atau pendongeng akan terlebih dahulu 

menceritakan kisah yang akan dimainkan oleh para pemain tersebut. Pemain 

diberikan kebebasan untuk berkespresi dan berakting secara bebas tanpa 

meninggalkan identitas mereka sebagai anak kecil. Keluguan dan kepolosan 

mereka dalam memainkan sebuah peran merupakan keunikan dan keunggulan dari 

program ini. Program ini menyisipkan lagu daerah, lagu  anak serta pesan moral 

yang dikemas dengan ringan sehingga mudah dicerna oleh pemirsa. 

Secara tidak langsung, Opera Anak memberikan stimulus pada para 

pemirsanya. Dalam hal ini Opera Anak disegmentasikan untuk para pemirsa usia 

anak-anak. Sebagai sebuah proses komunikasi massa, tentunya Opera Anak ini 

memberikan kontribusi atau pengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada anak-anak tersebut. Pengaruh atau kontribusi tersebut diberikan 

dari pesan verbal maupun non verbalnya pada saat acara berlangsung.  

Terkait dengan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh terpaan 

acara Opera Anak di Trans 7 ini terhadap perilaku imitatif anak dalam berbahasa. 
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Dimana yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas 6 SD Negeri 

Sentul I, Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Pemilihan dari subyek penelitian 

tersebut didasarkan atas pra survey dari peneliti yang pernah melakukan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) di SD tersebut, dimana peneliti melihat adanya antusiasme 

siswa SDN Sentul I terhadap program acara TV.  

Berdasarkan pengalaman peneliti, keantusiasan tersebut diwujudkan dalam 

peniruan tindakan dan peniruan ucapan pubilic figur. Peniruan tindakan atau 

gerakan ini dapat dicontohkan seperti menirukan gerakan silat Goku yang ada di 

film Dragon Ball, ada juga menirukan gerakan dari para aktor difilm laga. 

Peniruan ucapan, atau bahasa dapat dicontohkan dengan menirukan jargon Tukul 

Arwana, menirukan teriakan Tarzan, atau menirukan kata-kata kasar yang dia 

dapat dari film dan sinetron yang ada ditelevisi.  

Alasan lain dengan pemilihan SDN Sentul I Purwodadi yaitu pada 

perbedaan geografis. Dimana SDN Sentul I Purwodadi Pasuruan berlokasi 

dipedesaan. Seperti yang diketahui, anak-anak pedasaan lebih mempunyai banyak 

waktu untuk menonton televisi, dibandingkan anak-anak kota yang mempunyai 

waktu dan kegiatan yang padat, sehingga untuk menonton televisi mereka 

mempunyai waktu yang sedikit.  

Dari keantusiasan siswa tersebut peneliti mengasumsikan bahwa mereka 

sering mendapatkan terpaan media khususnya program acara televisi. Dengan 

dasar tersebut, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Terpaan Acara Opera Anak 

Di Trans 7 Terhadap Perilaku Imitatif Anak dalam Berbahasa” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Adakah pengaruh terpaan acara opera anak terhadap perilaku imitatif 

anak dalam berbahasa? 

2. Jika ada, seberapa besar pengaruh terpaan acara opera anak terhadap 

perilaku imitatif anak dalam berbahasa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari 

terpaan acara opera anak terhadap bahasa verbal dan non verbal anak, dan jika 

ada seberapa besar pengaruh yang diberikan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang sejenis, dan dapat menambah khasanah ilmu tentang 

efek komunikasi massa. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan wacana bagi para orang tua anak 

untuk mendampingi para putra putrinya dalam menonton tayangan di televisi, 

sehingga bisa memberikan masukan atau pengertian kepada anak-anaknya. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Televisi Sebagai Medium Komunikasi Massa 

KOMUNIKASI massa diadopsi dari istilah bahasa inggris, mass 

communication, kependekan dari mass media communication (komunikasi media 

massa). Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa baik media massa 

cetak maupun media massa elektronik yang dihasilkan oleh teknologi modern. 

Selain itu, para pakar mempunyai pendapat yang beraneka mengenai definisi dari 

komunikasi massa. Dimulai yang paling sederhana seperti yang dikemukakan oleh 

Bittner (Ardianto dan Komala,2004: 3) yakni komunikasi massa adalah pesan 

yang di komunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan 

media massa. 

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa 

Yunani) yang berarti jauh, dan visi (videre-bahasa latin) berarti penglihatan. 

Dengan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya television diartikan 

dengan melihat jauh. Melihat jauh disini diartikan dengan, gambar dan suara yang 

diproduksi dari suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat ”lain” 

melalui sebuah perangkat penerima (televisi set). (Wahyudi,1986:49). 

Lingkungan media sedang mengalami perubahan yang sangat cepat 

dewasa ini. hanya beberapa tahun yang lalu, sebagian besar orang tidak mengenal 

istilah multimedia yang merupakan alat komunikasi yang paling banyak 

digunakan pada masa sekarang ini, atau internet dengan berbagai kemudahannya 

untuk mrenghubungkan pengguna dengan global server dunia. Sekarang, orang 
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hampir tidak mungkin meninggalkan kebiasaan membaca Koran pada pagi hari, 

atau mengakibatkan salah satu dari multimedia dan internet. 

Televisi memiliki daya tarik yang begitu besar sehingga pola dan 

kehidupan manusia sebelum munculnya televisi berubah total. Hal ini terjadi 

dikarenakan kekuaatan audio visual yang ada pada televisi bersifat sangat 

komunikatif dalam memberikan pesan-pesannya, sehingga apa yang 

ditampilkannya bisa menyentuh segi-segi kejiwaan pemirsanya 

 

2. Media Massa Televisi 

Media massa yaitu alat komunikasi modern yang digunakan sebagai sarana 

untuk menyampaikan informasi masyarakat luas dan secara umum. Akan tetapi, 

tidak semua alat komunikasi yang bersifat massa bisa digolongkan sebagai media 

massa. Ada karakteristik khusus untuk media komunikasi massa sehingga bisa 

diklasifikasikan sebagai media massa, sebagai berikut:  

a. Pesan yang disampaikan media komunikasi bersifat umum 

b. Kehadirannya bersifat serentak atau simultan 

c. Keberadaannya bersifat periodik 

d. Konsumen atau komunikannya bersifat anonim dan heterogen 

Berdasarkan klasifikasi diatas, media komuniakasi dapat digolongkan 

menjadi dua jenis media massa, yaitu: 

a. Media massa elektronik yaitu radio, televisi, internet dan film. 

b. Media massa cetak yaitu surat kabar, majalah, dan tabloid. 
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Media massa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, 

seperti yang dikemukakan oleh Lasswel dan Wright (Siti Sholihati, 2007: 33)  

media massa mempunyai fungsi utama yaitu:  

a. Fungsi Pengawasan 

b. Fungsi Korelasi  

c. Fungsi Penyampaian Warisan Sosial 

d. Hiburan  

e. Pendidikan 

f. Persuasi 

g. Kontrol sosial 

Media massa mempunyai peran penting bagi masyarakat, karena dengan 

menggunakan media massa masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang 

dibutuhkan. Sehingga, mereka mampu mengikuti perkembangan zaman dan 

secara tidak langsung media massa ikut andil dalam meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia. Karena dengan adanya media massa seolah-olah dunia 

menjadi kecil. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Marshall McLuhan mengenai 

keadaan dunia yang seolah-olah semakin kecil karena dunia modern saat ini 

bagaikan desa global (global village).  

Pesan yang disampaikan oleh media massa dalam waktu yang singkat 

dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara serempak, sehingga apapun kejadian 

yang terjadi didunia ini dapat di ketahui oleh masyarakat dan membuktikan bahwa 

media massa mempunyai pengaruh besar pada perilaku masyarakat. 
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Perubahan yanga terjadi dalam masyarakat disebabkan adanya efek yang 

ditimbulkan oleh media massa. Menurut Steven Chaffee (dalam Winarni, 2003: 

122) ada tiga pendekatan dalam melihat efek media massa, yaitu: 

a. Efek media massa berkaitan dengan pesan dan media. 

b. Jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa. 

Perubahan ini meliputi perubahan kognitif, afektif, dan behavioral. 

c. Satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa meliputi 

individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau bangsa. 

Menurut Mc Luhan mengemukakan the medium is the message, media 

adalah pesan itu sendiri. Oleh karena itu, bentuk media saja sudah mempengaruhi 

khalayak. Bahwa yang mempengaruhi khalayak bukan apa yang disampaikan oleh 

media, tetapi jenis media komunikasi yang digunakan oleh khalayak, baik media 

cetak maupun media elektronik. Sedangkan menurut Steven M. Chaffee (dalam 

Winarni, 2003: 122-124), ada lima jenis efek kehadiran media massa seabagai 

benda fisik, yaitu: 

a. Efek ekonomi 

b. Efek Sosial  

c. Penjadwalan Kegiatan Sehari-Hari 

d. Efek Hilangnya Rasa Tidak Nyaman. 

e. Efek Menumbuhkan Perasaan Tertentu 

2.1.Karakteristik Media Televisi 

Menurut A. Phiggins dilihat dari kharakteristiknya, televisi memiliki ciri-

ciri antara lain: 



12 
 

a. Para Penonton atau pirsawan  dapat melihat dan mendengar, sesuatu 

peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung, dengan demikian dapat 

dilihat secara terus menerus. 

b.  Televisi melakukan komunikasi langsung dan akrab (directy and 

intimately), sebab penonton televisi hanya terdiri dari beberapa orang saja. 

Jadi para penonton tv seolah-olah berhadapan langsung dengan kejadian, 

didalam kamar duduknya sendiri. 

c. Layar televisi adalah sedemikian kecilnya, sehingga tidak mungkin 

menunjukkan seluruh situasi, seperti didalam layar film dan karena itu 

yang dijadikan pokok pertunjukkan ialah close up. (Amri,1982:46). 

2.2. Kekurangan dan Kelebihan Televisi 

Sedangkan kekurangan dan kelebihan televisi menurut Kuswandi 

(1996:23) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Karena bersifat ”transitory” maka isi pesannya tidak dapat di memori oleh 

pemirsa (lain halnya dengan media cetak, informasi dapat disimpan dalam 

bentuk klipingan koran). 

b. Media Televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak  dapat 

dibaca kapan saja dan dimana saja. 

c. 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. 
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d. 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. 

e. Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologi massa, 

sedangkan media cetak lebih mengandalkan efek rasional. 

2.3. Audience Televisi 

Audience yang dimaksud dalam komunikasi masa ini sangat beragam, dari 

jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku atau ratusan pembaca jurnal 

ilmiah. Masing-masing audience ini berbeda satu sama lain. Mereka berbeda 

dalam cara berpakain, berpikir, menanggapai pesan yang diterimanya, 

pengalaman dan orientasi hidupnya. Tetapi masing-masing individu ini juga bisa 

saling merekasi satu sama lain terhadap pesan yang dietrima. 

Kumpulan inilah yang disebut sebagai audience dalam bentuknya yang 

paling dikenali dan versi yang diterapkan dalam hampir seluruh penelitian media 

itu sendiri. Fokusnya pada jumlah-jumlah total orang yang dapat dijangkau oleh 

“satuan isi” media tertentu yang prnting bagi pengirim. Dalam praktik, penerapan 

konsep tersebut tidaklah sederhana itu dan akhirnya menimbulkan pertimbangan 

yang melebihi soal kuantitatif semata. Clause (1968) telah menunjukan beberapa 

kerumitan untuk memeebedakan berbagai kadar keikutsertaan dan keterlibatan 

audience. Audience yang pertama dan terbesar adalah populasi yang tersedia 

untuk menerima „tawaran‟ komunikasi tertentu. Dengan demikian, semua yang 
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memiliki pesawat televisi adalah audience televisi dalam antrian tertentu. Kedua, 

terdapat audience yang mengerti hal-hal yang ditawarkan dengan kadar yang 

berbeda-beda/pemirsa televisi regular, pembeli surat kabar dan lain sebagainya. 

Ketiga, ada bagian audience sebenarnya yang mencatat penerimaan isi dan 

skhirnya masih ada bagian lebih kecil yang „mengendapkan‟ hal-hal yang 

ditawarkan dan diterima. 

Clause mngemukakan hal ini dengan mengacu pada serangkaian 

penyusutan, dari populasi masyarakat secara menyeluruh, kemudian „publik 

potensial‟ bagi suatu pesan, hingga „publik efektif‟ yang benar-benar mengikut, 

sampai dengan „publik pesan tertentu‟, dan akhirnya publik yang benar-benar 

„terpengaruh‟ oleh komunikasi. Umumnya, konsep audience ini selanjutnya tidak 

keluar dari sudut penerimaan, atau pemerhatian, yang dapat dicatat dalam 

berbagai cara atau dapat diperkirakan setelah terjadinya peristiwa, karena 

kepentingan komersial atau professional pengirim media biasanya terpenuhi 

melalui informasi seperti itu. 

Menurut Hiebert dan Kawan-kawan dalam Nurudin (2004:96-97) 

karakteristik audiences antara lain : 

1. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial antara 

mereka. Individu-individu tersebut memilih produk nedia yang mereka  

gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 

2. Audience cenderung besar. Luas disini berarti tersebar keberbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi masa. Meskipun begitu ukuran 
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luas ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab ada media tertentu yang 

khalayaknya mencapai ribuan, ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan 

atau jutaan itu tetap  bisa disebut audience meskipun jumlahnya berbeda. 

Tetapi perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tidak ada ukuran 

pasti tentang luasnya audience ini. 

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

kategori sosial. Beberapa media tertentu punya sasaran, tetapi 

heterogenitasnya juga tetap ada. 

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

Bagaimana mungkin audience bisa mengenal khalayak televisi yang 

jumlahnya jutaan. Tidak mengenal ini tidak ditekankan satu kasus 

persatu kasus tetapi meliputi semua audience. 

 

3. Terpaan Media   

Media Exposure atau terpaan media menurut Jalaludin Rahmat (2004:65) 

dapat dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam menonton televisi, film, 

membaca majalah atau surat kabar maupun mendengarkan radio. Selain itu media 

exposure berusaha mencari data audience tentang penggunaan media, baik jenis 

media, frekuensi penggunaan, maupun durasi penggunaan atau longevity. 

Sedangkan menurut Rosengren (1974), penggunaan media terdiri dari jumlah 

waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, media yang 

dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan (Rakhmat, 2004:66).  

Pakar lainnya, Shore (1985) memberikan definisi sebagai berikut:  
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Media exposure is more complicated than acces because is ideal not only 

whit what her a person is within pysical (range of the particular mass 

medium) but also whether person is actually exposed to the message. 

Exposure is hearing, seeing, reading, or most generally, experiencing, 

with at least a minimal amount of interest the mass media message. The 

exposure might occure to an individual or group level.  

 

(Artinya, terpaan media adalah lebih lengkap daripada akses. Terpaan 

tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat 

dengan kehadiran media massa akan tetapi apakah seseorang itu benar-

benar terbuka dengan pesan-pesan media tersebut. Terpaan merupakan 

kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa 

ataupun pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat 

terjadi pada individu maupun kelompok.) 

 

Menurut Kenneth E, Andersen (Rakhmat, 1991:52-53) mendefinisikan 

perhatian sebagai proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi 

menonjol dalam kesadaran pada timuli yang lainnya melemah. Sifat menonjol 

yang menjadi bahan perhatian oleh stimuli, sebagai berikut:  

1. Gerakan. seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada 

objek-objek yang bergerak.  

2. Intensitas stimuli. Kita akan mempertimbangkan stimuli yang lebih 

menonjol dari stimuli yang lain.  

3. Kebaruan (novelty). Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, 

akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen juga membuktikan stimuli 

yang luar biasa lebih mudah dipelajari atau mudah diingat.  

4. Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 

sedikit variasi, akan menarik perhatian. Perulangan juga mengandung 

unsur sugesti, mempengaruhi bawah sadar kita.  
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Dari beberapa pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk 

mengukur terpaan media adalah dengan melihat frekuensi, durasi dan perhatian 

menonton atau mendengar seseorang. 

3.1.Efek Pesan Media Massa 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai efek pesan media massa yang 

terjadi pada kahalayak. Hal ini tidak dapat dibantah lagi bahwa pesan atau isi dari 

media masssa membawa efek. Efek pesan media massa tersebut meliputi efek 

kognitif , efek afektif, dan efek behavioral 

a. Efek Kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikator 

yang sifatnya informatif bagi dirinya. Artinya, media massa dapat 

membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat. Selain 

itu, media massa juga memberi gambaran atau informasi yang pada 

awalnya masih samar menjadi lebih jelas. 

Menurut Mc. Luhan (Jalaluddin Rakhmat, 2001: 224), media 

massa merupakan perpanjangan dari alat indra kita. Dengan adanya media 

massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang 

belum pernah kita alami secara langsung. Efek pesan yang diberikan oleh 

media massa berpengaruh besar pada pandangan masyarakat. Oleh karena 

itu, muncullah apa yang disebut steriotip, yaitu gambaran umum tentang 

individu, kelompok, profesi, atau masyarakat yang tidak berubah-ubah, 

bersifat klise, dan seringkali timpang dan tidak benar (Ardianto dan 

Komala, 2004: 53).  
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Media massa memiliki efek prososial kognitif, yaitu bagaimana 

media massa memberikan manfaat yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal 

ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan media massa menambah 

pengetahuan khalayak. 

b. Efek Afektif 

Efek afektif mempunyai kadar tingkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan efek kognitif. Efek ini lebih mengacu pada aspek 

perasaan atau emosional khalayak yang terkena pesan dari media massa. 

Artinya, khalayak tidak hanya di beri informasi yang sebelumnya belum 

diketahui. Melainkan, khalayak juga harus ikut merasakan. Hal ini, 

disebabkan karena media massa mampu menimbulkan rangsangan 

emesional pada khalayak. Dengan demikian khalayak diharapkan dapat 

turut merasakan iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan 

emosional pesan media massa. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Suasana Emosional 

Respons khalayak terhadap informasi yang dberikan media massa 

akan dipengaruhi oleh suasana emosional khalayak. 

2. Skema Kognitif 

Skema kognitif merupakan gambaran yang ada dipikiran khalayak 

yang menjelaskan tentang sesuatu peristiwa yang terdapat di media 

massa. 
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3. Suasana Terpaan (setting of Exposure) 

Suasana berpengaruh pada khalayak saat menerima pesan yang 

disampaikan oleh media massa.  

4. Predisposisi Individual 

Mengacu pada karakteristik khas yang dimiliki individu. 

Contohnya, orang yang mempunyai sifat melankolis cenderung 

menanggapi tragedi lebih emosional dari pada orang yang periang. 

5. Faktor Identifikasi 

Tingkat indentifikasi khalayak terhadap tokoh yang ditonjolkan 

oleh media massa. 

c. Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri 

khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan dalam 

kehidupan sehari-hari. Efek ini meliputi perilaku antisosial dan 

prososial. Efek antisosial menggambarkan perilaku khalayak yang 

cenderung agresif, sehingga akan berbuat kekerasaan setelah diterpa 

media massa. Ini lebih menunjukkan sifat negative yang terjadi pada 

khalayak. Akan tetapi, efek ini juga ada sisi positifnya yang disebut 

efek prososial behavioral, yaitu setiap bentuk perilaku positif dari 

khalayak pengguna media massa. Sehingga efek ini memiliki 

ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Hal ini, 

karena media massa digunakan sebagai sarana pendidikan. 
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4. Perilaku Imitatif  

Perilaku merupakan aktivitas atau tindakan seseorang untuk merangsang 

atau menstimulus setiap perilaku yang muncul atau ada, baik itu rangsangan dari 

luar maupun dari dalam, seperti rangsangan dari lingkungan yang ada di sekitar 

anak-anak. Dan perilaku yang berasal dari rangsangan ini bisa ke arah yang positif 

atau negatif, tergantung anak bagaimana menyikapinya. 

Sedangkan menurut Freud, perilaku merupakan hasil dari tiga interaksi 

yang terdapat dalam sub sistem dalam kepribadian manusia, yaitu: id, ego, dan 

superego. Id adalah bagian dari kepribadian yang menyimpan dorongan biologis 

manusia (pusat insting). Ego adalah mediator antara hasrat hewani dengan 

tuntutan rasional atau realita. Superego adalah hati nurani (conscience) yang 

merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakat 

(Rakhmat, 1989; 19). 

Pada masa anak sendiri, dimana mereka dalam proses belajar bersosial di 

lingkungannya, dengan jalan imitasi dan identifikasi : 

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak menurut kriteria dan norma 

anak sendiri. Sistem penilaian kanak-kanak ini dengan bantuan usaha 

pendidikan harus bisa dikaitkan dengan sistem penilaian manusia dewasa. 

Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah mengungkapkan martabat 

manusiawi anak, sehingga lambat laun anak sanggup mengangkat diri 

sendiri dan mampumencapai martabat manusiawinya secara penuh 

(melengkapi dan menyempurnakan martabat insaninya) (Kartono, 1991; 

41). 

 

Perilaku sebagai respon terhadap stimulus akan sangat ditentukan oleh 

keadaan stimulusnya dan individu atau organisme seakan-akan tidak mempunyai 

kemampuan untuk menentukan perilakunya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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seluruh tingkah laku ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan dan bisa 

dibawa ke dalam kontrol lingkungan atau bisa dikendalikan (Koeswara, 1991; 75). 

Orang berpendapat bahwa masa-masa anak merupakan masa yang 

terpanjang dalam rentang waktu kehidupan dimana individu relative tidak berdaya 

dan tergantung pada orang lain. Masa anak dimulai setelah melewati masa bayi 

yang penuh ketergantungan, yakni usia dua tahun. Sampai saat anak matang 

secara seksual, yakni usia tiga belas tahun untuk wanita dan empat belas tahun 

untuk pria (Elisabeth Hurlock, 1980: 108). 

Akhir masa anak (late childhood) berlangsung dari usia enam tahun 

sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada awal dan 

akhirnya, masa akhir anak-anak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi 

penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. 

Selama setahun atau dua tahun terakhir dari masa anak terjadi perubahan 

fisik yang menonjol dan hal ini juga dapat mengakibatkan perubahan dalam sikap, 

nilai dan perilaku dengan mempersiapkan diri, secara fisik dan psikologis, untuk 

memasuki masa remaja. Perubahan fisik yang terjadi menjelang berakhirnya masa 

anak menimbulkan ketidakseimbangan dimana pola kehidupan yang sudah 

terbiasa menjadi terganggu dan anak selama beberapa saat merasa terganggu 

sampai tercapainya penyesuaian diri terhadap perubahan ini. 

Seorang anak biasanya masih belum tahu salah atau benar apa yang 

dilihatnya, maka ia sering menirukan apa yang dilihat tanpa memperhatikan 

dampak buruk bagi dirinya. Demikian halnya dengan film kartun, tentu akan 

mempengaruhi perilaku anak, baik itu dari segi psikologis maupun psikis anak, 
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atau akan membawa anak kearah perilaku yang positif atau negatif. Pada perilaku 

negatif, anak banyak melakukan perbuatan yang menyimpang di antaranya; anak 

akan menjadi agresif, dengan menunjukkan sifat pemberontak, jahil atau 

menimbulkan perilaku yang antagonis dalam diri anak. 

Sedangkan imitatif atau imitasi adalah merupakan proses soisial atau 

tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya 

hidup, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain. Dijelaskan pula imitasi 

merupakan suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti 

yang dilakukan oleh model, dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsang 

dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dengan 

rangsang dari kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik 

(www.wikipedia.co.id/pengertian-imitasi, diakses pada tanggal 2 November 2010). 

Proses imitasi berawal dari suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan 

maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai 

penerima rangsang dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah 

informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan 

motorik. Proses ini melibatkan kemampuan kognisi tahap tinggi karena tidak 

hanya melibatkan bahasa namun juga pemahaman terhadap pemikiran orang lain
. 

Dalam hal ini, proses imitasi anak dimulai dari adanya terpaan media yaitu Opera 

Anak di Trans 7. Kognisi merupakan sebuah efek media massa, dimana, anak 

yang mendapat terpaan Opera Anak secara terus menerus akan merangsang 

persepsi dari anak untuk melakukan gerakan motorik dengan menirukan gerakan 

atau pelafalan kata yang ditangkapnya dari terpaan acara Opera Anak. 

http://www.wikipedia.co.id/pengertian-imitasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kognisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Model
http://id.wikipedia.org/wiki/Indera
http://id.wikipedia.org/wiki/Rangsang
http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_motorik
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_motorik
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_motorik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kognisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pikiran
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Jadi pada dasarnya perilaku imitatif adalah aktivitas atau tindakan 

seseorang untuk merangsang atau menstimulus setiap perilaku yang muncul atau 

ada, baik itu rangsangan dari luar maupun dari dalam, untuk meniru orang lain 

melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain 

 

5. Pesan 

Pesan dalam ilmu komunikasi merupakan seperangkat lambang bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dalam komunikasi terdiri atas isi 

pesan, dan lambang. Isi pesan bisa satu teapi lambang yang dipergunakan bisa 

bermacam-macam. Lambang yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan isi 

komunikasi ialah bahasa, gambar, warna, kial (gesture) dan sebagainya. Dalam 

kehidupan sehari-hari banyak pesan yang disampaikan kepada komunikan dengan 

menggunakan gabungan lambang, seperti pesan komunikasi melalui surat kabar, 

film, atau televisi.  

Lambang yang paling banyak digunakan dalam komunikasi ialah bahasa 

karena hanya bahasalah yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan, fakta 

dan opini, hal yang kongkret dan yang abstrak dan sebagainya. Oleh karena itu, 

dalam komunikasi, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Tanpa 

penguasaan bagasa, hasil pemikiran yang bagaimanapun baiknya tidak akan dapat 

dikomunikasikan kepada orang lain secara tepat. Bahasa sendiri terdiri dari kata 

atau kalimat yang mengandung pengertian denotatif dan konotatif. 
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Dalam ilmu komunikasi, pesan terbagi menjadi dua bagian yaitu pesan 

verbal dan pesan non-verbal. Berikut gambaran tentang pesan verbal dan 

nonverbal: 

1. Pesan Verbal 

Pesan verbal merupakan bagian dari sistem sinyal dalam 

komunikasi dimana seseorang berbicara dan mendengarkan (DeVito, 

2006:43). Dalam proses komunikasi mencakup pengiriman pesan dari 

sistem saraf sesorang kepada sistem saraf orang lain. Dengan maksud 

untuk menghasilkan sebuah makna yang serupa dengan pikiran si 

pengirim. Pesan verbal melakukan hal tersebut melalui kata-kata yang 

merupakan unsur dasar bahasa dan kata-kata, sudah jelas merupakan 

simbol verbal (Tubbs, 2001:72).  

Simbol didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk atau 

dipandang sebagi wakil sesuatu lainnya. Kata matahari adalah simbol 

verbal untuk menunjukkan bintang yang menjadi pusat tata surya kita. 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih. Sekali kita sepakat atas suatu sistem simbol verbal, 

kita dapat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi (Tubbs, 2001: 72). 

Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, 

perasaan dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang 

mengintepretasikan berbagai aspek realitas individual kita. 

Konsekuensinya, kata-kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu 
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menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang 

mewakili kata-kata itu (Tubs, 2001:237-238) 

Prinsip-prinsip utama suatu pesan verbal adalah sebagai berikut: 

a. Pengertian bergantung pada orang, bukan kata-kata. Prinsip ini 

sangat penting dalam komunikasi lintas budaya karena arti 

kata-kata yang sama dapat menjadi berbeda bagi budaya yang 

berbeda. Dalam prinsip ini terdapat miskomunikasi yang 

terjadi ketika pengertian antara komunikator dan komunikan 

meleset satu sama lain. 

b. Pengertian bergantung pada konteks atau situasi dan kondisi. 

c. Pesan dipengaruhi oleh budaya. Secara luas suatu pesan verbal 

harus mengikuti aturan tata bahasa yang digunakan oleh suatu 

budaya sesuai aturan dan nilai yang dipandang penting dalam 

budaya tersebut. 

d. Bahasa memiliki makna denotatif dan konotatif. Denotasi 

mengacu pada makna yang dapat ditemukan dikamus, 

sedangkan konotasi mengacu pada pengertian emosional yang 

diberikan oleh komunikator dan komunikan tertentu pada 

sebuah kata. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bahasa dapat 

bervariasi tentang langsung tidaknya dalam mengungkapkan 

suatu maksud. 

e. Diskonfirmasi dan konfirmasi: mengacu pada tingkat 

pemahaman sesorang terhadap orang lain. 
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2. Pesan non verbal 

Definisi harfiah komunikasi non verbal yaitu komunikasi tanpa 

kata; meruakan suatu penyederhanaan berlebihan, karena kata yang 

berbentuk tulisan tetap dianggap verbal meskipun tidak memiliki unsur 

suara. Stewart dan D‟angelo (1980) berpendapat bahwa kita membedakan 

verbal dari nonverbal dan vokan dari nonvokal, kita merujuk pada 

komunikasi melalui kata yang diucapkan. Dalam komunikasi verbal/ non 

vola kata-kata digunakan tapi tidak diucapkan. Jenis komunikasi yang 

keempat, komunikasi nonverbal/ nonvokal, hanya mencakup sikap dan 

penampilan. Dilihat dari uraian diatas, komunikasi nonverbal membawa 

pesan-pesan nonlinguistik. 

Komunikasi nonverbal harus dipandang sebagai suatu keseluruhan 

yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Diluar laboratorium 

kita tidak bergantung kepada isyarat-isyarat yang berdiri sendiri. Dalam 

komunikasi tatap muka, semua isyarat, verbal dan nonverbal tersedia bagi 

kita. Pada dasarnya pesan nonverbal berfungsi dengan satu dari tiga cara 

ini. Menggantikan, menguatkan, atau menentang pesan verbal.  

Sebuah pesan non verbal yang menggantian pesan verbal sering 

mudah ditafsirkan. Budaya kita melengkapi kita dengan sikap dan ekspresi 

yang setara dengan beberapa pesan verbal singkat tertentu. Bila sebuah 

pesan nonverbal menguatkan pesan verbal, makna yang dihasilkannya 

cepat dan mudah, dan meningkatkan pemahaman. Isyarat nonverbal 

biasanya lebih berpengaruh daripada pesan verbal. Umumnya, bila kita 



27 
 

sebagai penerima menangkap dua pesan yang tidak sesuai, kita lebih 

condong mempercayai pesan nonverbal. 

Alasan lain pesan nonverbal berpengaruh lebih besaradalah 

kepercayaan umum bahwa gerakan tubuh, ekspresi wajah, kualitas vikal 

dan isyarat nonverbal lainnya, tidak dapat dibuat-buat supaya tampak 

otentik oleh orang yang bukan ahlinya. Dalam komunikasi non verbal 

lebih mengutamakan pesan relasional; selain itu, sebagian besar pesan 

nonverbal tidak jelas, kecuali mungkin beberapa sikap tertentu (Tubs, 

2001:238-239). 

 

6. Perilaku Imitasi Anak dalam Penggunaan Bahasa  

Anak adalah individu yang dilihat tumbuh dengan kepolosan pribadi, 

kesederhanaan pikiran, dan proses belajar mereka dalam menangkap realitas 

sosial yang tidak dapat dipaksakan. Proses belajar tersebut adalah perilaku yang 

sering dilakukan anak adalah perilaku imitasi, selain merupakan proses untuk 

mengerti dan belajar bagaimana berperilaku, juga proses untuk tumbuh dewasa 

dengan belajar dari perilaku orang lain. Dalam berbahasa, anak biasanya 

melakukan perilaku imitasi dan peniruan tersebut terjadi karena adanya tokoh 

idola" yang menarik perhatiannya. Sehingga rangsangan yang diterima anak dari 

tokoh idolanya akan mempengaruhi perilaku verbal maupun non verbalnya. 

Hingga kini belum ada suatu teoripun yang diterima luas mengenai 

bagaimana bahasa itu muncul dipermukaan bumi. Ada dugaan kuat bahasa 

nonverbal lebih dahulu muncul sebelum bahasa verbal. Dalam tahap 
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perkembangan berikutnya, antara 40.000 dan 35.000 tahun lalu Cro Magnon 

mulai menggunakan bahasa lisan. Ini dimungkinkan karena mereka punya struktur 

tengkorak, lidah dan kotak suara yang mirip dengan yang kita miliki sekarang. 

Kemampuan berbahasa inilah yang membuat mereka terus bertahan hingga kini, 

tidak seperti makhluk mirip manusia sebelumnya yang musnah.  

Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan perolehan 

bahasa pertama yang sering kali disebut bahasa ibu (B1). Pemerolehan bahasa 

merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah 

bahasa sampai fasih berbahasa. Setelah bahasa ibu diperoleh maka pada usia 

tertentu anak lain atau bahasa kedua (B2) yang ia kenalnya sebagai khazanah 

pengetahuan yang baru. 

Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal 

hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti 

keluarga dan masyarakat lingkungan. Hal ini menunjukkan bahasa pertama 

merupakan suatu proses awal yang diperoleh anak dalam mengenal bunyi dan 

lambang yang disebut bahasa. 

Apabila dalam proses awal menunjukkan pemahaman dan penghasilan 

yang baik dari keluarga dan lingkungan bahasa yang diperolehnya, proses 

pemerolehan bahasa selanjutnya akan mendapatkan kemudahan. Tahapan-tahapan 

berbahasa ini memberikan pengaruh yang besar dalam proses pemerolehan bahasa 

anak. Pemerolehan bahasa adalah proses pemahaman dan penghasilan (produksi) 

bahasa pada diri anak melalui beberapa tahap mulai dari meraban sampai fasih 

berbicara.  
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Bahasa kedua akan dikuasai secara fasih apabila bahasa pertama yang 

diperoleh sebelumnya sangat erat hubungannya (khususnya bahasa lisan) dengan 

bahasa kedua tersebut. Hal itu memerlukan proses, dan kesempatan yang banyak. 

Kefasihan seorang anak untuk menggunakan dua bahasa sangat tergantung adanya 

kesempatan untuk menggunakan kedua bahasa itu. Jika kesempatan banyak maka 

kefasihan berbahasanya semakin baik.  

Pemerolehan bahasa pertama (B1) sudah barang tentu mempunyai dampak 

terhadapi anak untuk mendapatkan bahasa kedua (B2) yaitu bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Apa saja dampak yang kemungkinan muncul akan penulis 

paparkan dalam tulisan ini. 

Proses pemerolehan dan penguasaan bahasa anak-anak merupakan suatu 

perkara yang cukup menakjubkan bagi para penyelidik dalam bidang 

psikoliguistik. Bagaimana manusia memperoleh bahasa merupakan satu isu yang 

amat mengagumkan dan sukar dibuktikan. berbagai teori dari bidang disiplin yang 

berbeda telah dikemukakan oleh para pengkaji untuk menerangkan bagaimana 

proses ini berlaku dalam kalangan anak-anak. Memang diakui bahwa disadari 

ataupun tidak, sistem-sistem linguistik dikuasai dengan pantas oleh individu anak-

anak walaupun umumnya tiada pengajaran formal. Rangsangan bahasa yang 

diterima oleh anak-anak tidak teratur. Namun mereka berupaya memahami 

sistem-sistem linguistik bahasa pertama sebelum menjangkau usia lima tahun.  

Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem 

sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang 
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memiliki arti. Bahasa memiliki berbagai definisi. Definisi bahasa adalah sebagai 

berikut: 

1) Satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan keadaan. 

2) Satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka 

kedalam pikiran orang lain. 

3) Satu kesatuan sistem makna. 

4) Satu kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membesakan antara 

bentuk dan makna. 

5) Satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan. 

6) Satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat lingusitik 

(http://wikipedia.co.id/bahasa/), diakses pada tanggal 2 November 2010) 

 

Dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi, Hafied Cangara menyebutkan 

bahwa bahasa didefinisikan sebagai seperangkat kata yang telah disusun secara 

berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. (Cangara, 

2002:103).  

Bahasa mengembangkan pengetahuan agar dapat menerima sesuatu dari 

luar dan juga berusaha menggambarkan ide-ide kita kepada orang lain. Begitu 

pentingnya peranan bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Rasanya sulit 

dibayangkan berapa banyak ilmu pengetahuan yang hilang bagi orang yang tidak 

bisa menggunakan bahasa verbal. 

Sebagai alat pengikat dan perekat dalam hidup bermasyarakat, bahasa 

dapat membantu kita menyusun struktur pengetahuan menjadi logis dan mudah 

diterima oleh orang lain. Sebab bagaimanapun bagusnya sebuah ide, kalau tidak 

http://wikipedia.co.id/bahasa/
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diantar dengan bahasa yang lebih sistematis sesuai dengan aturan yang telah 

diterima, maka ide yang baik itu akan menjadi kacau. Bahasa bukan hanya 

membagi pengalaman, tetapi juga membentuk pengalaman itu sendiri (Benyamin 

Lee Whorf, 1956) (Cangara, 2002:105). 

Kita sering tidak menyadari pentingnya bahasa, karena kita sepanjang 

hidup mempergunakannya. Kita baru sadar bahasa itu penting ketika kita 

menemui jalan buntu dalam menggunakan bahasa. Fungsi bahasa yang mendasar 

adalah untuk menamai atau menjuluki orang, obyek dan peristiwa. Menurut Larry 

L. Barker (Mulyana, 2001: 243) , bahasa memiliki tiga fungsi: penamaan (naming 

atau labeling), interaksi dan transmisi informasi. Sedangkan menurut Book 

(Mulyana, 2001:243) agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasa harus 

memenuhi tiga fungsi yaitu: 

1. Untuk mengenal dunia disekitar kita 

Fungsi pertama ini jelas tidak terelakkan. Penamaan atau penjulukan 

merujuk pada usaha mengidentifikasi obyek, tindakan atau orang dengan 

menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Melalui 

bahasa kita mempelajari apa saja yang menarik minat kita. Kita dapat 

berbagi pengalaman. Kita juga menggunakan bahasa untuk memperoleh 

dukungan atau persetujuan dari orang lain atas pengalaman kita atau 

pendapat kita. 

2. Sebagai sarana untuk berhubungan dengan orang lain (berinteraksi) 

Ringkasnya, bahasa memungkinkan kita bergaul dengan orang lain untuk 

kesenangan kita dan mempengaruhi mereka untuk tujuan kita. Melalui 
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bahasa kita dapat mengendalikan lingkungan kita, termasuk orang-orang 

disekitar kita. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain bergantung 

tidak hanya pada bahasa yang sama, namun juga pengalaman yang sama 

dan makna bahasa yang kita gunakan dengan bahasa mitra komunikasi 

kita, semakin sulit bagi kita untuk mencapai saling pengertian. 

3. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. 

Fungsi ketiga ini memungkinkan kita untuk hidup lebih teratur, saling 

memahami mengenai diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita dan tujuan-

tujuan kita. Kita tidak mungkin menjelaskan semua itu dengan kata-kata 

secara acak, melainkan berdasarkan aturan-aturan tertentu yang telah kita 

sepakati bersama (Mulyana, 2001: 242-244). 

 

Bahasa dapat dibayangkan sebagai kode atau sistem simbol, yang kita 

gunakan untuk membentuk pesan verbal. Karakteristik bahasa adalah sebagai 

berikut: 

1. Produktivitas 

Bahasa bersifat produktif, terbuka, kreatif. Artinya, pesan-pesan verbal 

kita merupakan gagasan-gagasan baru: setiap gagasan bersifat baru. Ketika 

kita berbicara, kita tidak mengulang kalimat hasil mengingat melainkan 

menciptakan sendiri kalimat-kalimat baru. Begitu juga pemahaman kita 

atas pesan-pesan verbal menunjukkan produktivitas dalam arti bahwa kita 

dapat memahami pemikiran-pemikiran baru yang dikemukakan. Dimensi 

lain dari produktivitas adalah bahwa sistem pesan manusia memungkinkan 

terciptanya kata-kata baru. 
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2. Pengalihan 

Karena bahasa kita mengenal pengalihan, kita dapat berbicara mengenai 

hal-hal yang jauh dari kita baik dari segi tempat maupun waktu. Kita dapat 

berbicara tentang masa lalu dan masa depan semudah kita berbicara 

tentang masa kini. 

3. Pelenyapan cepat 

Suara bicara lenyap dengan cepat: suara-suara ini lenyap. Suara harus 

diterima segera setelah itu dikirimkan atau kita tidak akan pernah 

menerimanya. Sudah barang tentu semua isyarat berangsur-angsur akan 

melenyap; simbol-simbol tertulis bahkan simbol-simbol yang dipahatkan 

pada batu tidaklah permanen. Tetapi, secara relatif isyarat suara barangkali 

merupakan yang paling tidak permanen diantara semua media komunikasi; 

inilah yang dimaksud dengan pelenyapan cepat 

4. Kebebasan Makna 

Isyarat bahasa mempunyai kebebasan makna; mereka tidak memiliki 

karakteristik sifat fisik dari benda atau hal yang mereka gambarkan. Suatu 

kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kitalah 

yang secara bebas menentukan arti atau maknanya. 

5. Transmisi Budaya 

Bentuk bahasa manusia dipancarkan secara budaya atau tradisional. 

Karunia genetik bahasa bagi manusia berkaitan dengan bahasa manusia 

secara umu, tidak dengan bahasa manusia tertentu. 
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6. Kemudahan dimengerti dengan cepat 

Karena cepat lenyap , pesan lisan kita harus cepat dimengerti; jika tidak 

mereka hilang. Oleh karenanya, kejelasan merupakan elemen terpenting 

dalam komunikasi lisan karena pesan dapat dibaca ulang waktu senggang, 

pesan demikian tidak perlu memiliki aspek kemudiahan dimengerti dengan 

cepat (DeVito, 1997:119-121). 

6.1.Bahasa Sebagai Sistem Makna 

Dari semua fungsi, komunikasi dari satu orang ke orang lain pastilah yang 

paling penting. Karenanya makna harus ditempatkan pada posisi sentral dalam 

setiap untuk menjelaskan bahasa. Pemberian makna merupakan proses yang aktif. 

Makna diciptakan dengan kerjasama diantara sumber dam penerima, pembicara 

dan pendengar, penulis dan pembaca. Makna tidak terletak pada kata-kata 

melainkan pada manusia. Kita menggunakan kata-kata untuk mendekati makna 

yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna dan 

lengkap menggambarkan makna yang kita maksudkan. Demikian pula makna 

yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda dengan makna 

yang kita komunikasikan.  

Kata-kata relative statis. Banyak dari kata-kata yang kita gunakan 

sekarang juga digunakan 200 atau 300 tahun yang lalu. Tetapi makna dari kata-

kata ini terus berubah, dan ini khususnya terjadi pada dimensi emosional dari 

makna. Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi mengacu 

pada dunia nyata, komunikasi hanya masuk akal.  



35 
 

Ada dua tipe umum  makna yang penting untuk diketahui: denotasi dan 

konotasi. Dalam hal ini dicontohkan dengan kata mati. Bagi seorang dokter kata 

ini mungkin berarti saat detak jantung berhenti. Ini merupakan rumusan 

pernyataan yang obyektif tentang suatu kejadian. Sebaliknya, bagi ibu si mati, 

pada saat ia diberitahu tentang kematian anaknya, kata itu berarti lebih dalam lagi. 

Bagi sang ibu, kata mati merupakan kata yang bersifat emosional, subyektif dan 

pribadi. Reaksi subyektif, emosional atau pribadi ini dinamakan makna konotatif 

dari suatu kata. Denotasi sebuah kata adalah definisi obyektif kata tersebut. 

Konotasi sebuah kata adalah makna subyektif atau emosionalnya (DeVito, 

1997:125). 

 

7. Teori S-R 

Sesuai dengan judul, dalam penelitian ini menggunakan teori S-R sesuai 

model S-O-R. Menurut Teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 

kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan, perhatian, pengertian, dan 

penerimaan unsur terpenting dalam merubah sikap seseorang. 

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam teori model S-R adalah 

sebagai berikut: 

1. Stimulus kepada organism (komunikan) yang mencakup: 

a. Perhatian 

b. Pengertian 

c. Penerimaan 
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Stimulus (S), yakni rangsangan dalam hal ini adalah terpaan acara 

Opera Anak di Trans7.  

2. Respon (efek) yang mencakup: 

a. Perubahan sikap 

Perubahan sikap di sini merupakan serangkaian proses dari suatu 

proses komunikasi. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian 

dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan 

komunikan inilah yang melanjutkan pada proses berikutnya. Setelah 

komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan 

untuk mengubah sikap. 

b. Perubahan persepsi atau pandangan, (Sumartono, 2002:45). 

Perubahan persepsi atau pandangan di sini terjadi setelah adanya 

perubahan dalam diri komunikan setelah menerima stimulus dari luar. 

Semuanya terjadi dalam suatu proses komunikasi. 

Reponse (R), yakni akibat atau pengaruh dari menonton Opera 

Anak di Trans7 dan akhirnya bisa berwujud pada tindakan atau sikap 

masyarakat setelah menerima pesan.   

 

Gambar 1.1. Teori S– R 

Gambar di atas menunjukkan bahwa perubahan sikap tergantung 

pada proses yang terjadi pada tiap individu. Stimulus atau pesan yang 

Stimulus 
        Response 
(Perubahan Sikap) 
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disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin ditolak. 

Komunikasi bisa terjadi bila ada perhatian dari komunikan dan ia juga 

memahami hal itu yang kemudian diterima dan diolah oleh komunikan dan 

membuat mereka berpersepsi dan merubah sikap atas stimulus yang telah 

diterima. 

  Dalam teori ini dikatakan bahwa respon sangat bergantung pada 

proses yang terjadi pada diri komunikan. Bagaimana mulanya perhatian 

komunikan tertarik pada stimuli tertentu yang kemudian mengalami proses 

persepsi, hingga menjadi mengerti, memahami dan pada akhirnya 

menghasilkan respon.    

Sedangkan untuk Respon sendiri terbentuk karena adanya beberapa 

stimulus atau perangsang dari luar maupun dari dalam. Faktor dari luar 

yaitu bisa manusianya itu sendiri sedangkan faktor dari dalam adalah dari 

lingkungannya. Karena sangat tidak mungkin antara dua orang individu 

akan bereaksi sama terhadap suatu perangsang yang sama. Dapat 

dijelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respon adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor  manusianya itu sendiri 

Jika dilihat dari sudut pandang manusianya itu sendiri adalah komunikan 

yang memiliki wawasan luas didukung dengan pendidikan yang tinggi 

pula karena orientasi mereka sudah maju dan keinginan untuk melakukan 

perubahan sangat besar. 
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2. Faktor lingkungan 

Perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber 

komunikasi (source) misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya bicara 

sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok 

atau masyarakat. Maka pengaruh lingkungan ini yang dapat menjadi 

stimulus dan memberikan rangsangan sehingga berubahnya sikap dan 

tingkah laku seseorang. Untuk keberhasilan dalam mengubah sikap maka 

komunikator perlu memberikan tambahan stimulus (penguat) agar 

komunikan mau mengubah sikap misalnya dengan memberikan imbalan 

atau hukuman. 

Ada beberapa tingkatan respon yang dapat dijelaskan disini agar 

dapat diketahui secara terperinci dan jelas. Secara umum respon dari 

audience melalui 3 tingkatan (Onong. U. Effendy, 2002:117) adalah 

sebagai berikut: 

a. Cognitif (mengetahui), respon pada komunikan yang menyebabkan dia 

menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. Di sini pesan yang 

disampaikan komunikator ditunjukkan kepada pikiran komunikan. 

b. Affective (terpengaruh), respon afektif lebih tinggi kadarnya dari respon 

kognitif. Di sini tujuan komunikator bukan hanya sekedar supaya 

komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya sehingga menimbulkan perasaan 

tertentu, misalnya iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya. 
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c. Conative atau Behavioral (tindakan), yang paling tinggi tingkatannya 

adalah respon behavioral yakni respon yang timbul pada komunikan dalam 

bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. 

 

F. KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

Kerangka pemikiran penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan 

hubungan-hubungan antar variable yang berguna untuk membantu 

merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini diungkapkan dalam bagan 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui apabila 

semakin tinggi frekuensi seorang anak diterpa acara Opera Anak di Trans 7, 

maka akan semakin tinggi pula perilaku imitative anak dalam berbahasa. 

OPERA ANAK DI TRANS 7 

FREKUENSI TERPAAN ACARA 

OPERA ANAK TINGGI 

 

FREKUENSI TERPAAN ACARA 

OPERA ANAK RENDAH 

 

PERILAKU IMITATIVE ANAK 

DALAM BERBAHASA 

RENDAH 

 

 

PERILAKU IMITATIVE ANAK 

DALAM BERBAHASA TINGGI 
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Sedangkan semakin rendah frekuensi seorang anak diterpa acara Opera Anak 

di Trans 7, maka perilaku imitative anak dalam berbahasa juga rendah. 

 

G. DEFINISI KONSEPTUAL 

1. Terpaan Media 

Media Exposure atau terpaan media menurut Jalaludin Rahmat (2004:65) 

dapat dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam menonton 

televisi, film, membaca majalah atau surat kabar maupun mendengarkan 

radio. 

2. Perilaku Imitatif 

Perilaku imitatif adalah aktivitas atau tindakan seseorang untuk 

merangsang atau menstimulus setiap perilaku yang muncul atau ada, baik 

itu rangsangan dari luar maupun dari dalam, untuk meniru orang lain 

melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki 

orang lain 

3. Bahasa 

Dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi, Hafied Cangara menyebutkan 

bahwa bahasa didefinisikan sebagai seperangkat kata yang telah disusun 

secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung 

arti. (Cangara, 2002:103). 
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H. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel 

diukur, yaitu dengan menetapkan jenis dan jumlah indikator variabel tersebut 

berdasarkan definisi konseptual (Hamidi, 2007:142). Definisi operasional 

berfungsi untuk mengoperasionalkan variabel yang ada sehingga variabel 

tersebut menjadi jelas: 

1. Terpaan Acara Opera Anak (Variabel X) 

Terpaan merupakan frekuensi kemunculan informasi yang dilihat 

seseorang yang diharapkan menghasilkan efek tertentu. Berikut 

indikator dari terpaan acara Opera Anak. 

a. Frekuensi, yang merupakan tingkat keseringan responden diterpa 

acara Opera Anak yang ditayangkan di Trans 7 

b. Durasi, merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan terhadap 

kelengkapan informasi acara Opera Anak yang ditayangkan di 

Trans 7. 

c. Intensitas, merupakan tingkat perhatian responden pada acara 

Opera Anak yang ditayangkan di Trans 7 

2. Perilaku Imitatif dalam menggunakan bahasa (Variabel Y) 

Perilaku imitatif adalah aktivitas atau tindakan seseorang untuk 

merangsang atau menstimulus setiap perilaku yang muncul atau ada, 

baik itu rangsangan dari luar maupun dari dalam, untuk meniru bahasa 

yang digunakan di acara Opera Anak di Trans 7. Berikut indikator dari 

perilaku imitasi dalam menggunakan bahasa: 
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a. Meniru jargon  

b. Meniru Perilaku Aktor  

c. Meniru kelatahan para aktor di Opera Anak 

d. Menirukan dialek 

  

I. Hipotesis 

1. Hipotesis nolnya (Ho) adalah Tidak ada pengaruh antara terpaan 

menonton Opera Anak di Trans 7 terhadap perilaku Imitatif dalam 

penggunaan bahasa. 

2.  Hipotesis alternatifnya (H1) adalah adanya pengaruh antara terpaan 

menonton Opera Anak di Trans 7 terhadap perilaku Imitatif dalam 

penggunaan bahasa. 

 

J. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah penelitian survey. Peneliti survey adalah 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut 

(Sugiyono, 1999:7). 

Dengan melihat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah 

pengaruh terpaan menonton Opera Anak di Trans 7 terhadap perilaku Imitatif 

dalam penggunaan bahasa. Maka dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yang mana peneliti mengutamakan pada pengukuran 

variabel dengan menggunakan perhitungan (angka-angka) atau uji statistik 
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(Hamidi, 2007:4). Tipe yang digunakan dalam peneliti ini adalah eksplanatori 

yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang yang ditetapkan 

dalam penelitian ini yaitu Terpaan acara Opera Anak di Trans 7 (Variabel X) 

dan Perilaku imitative abak dalam berbahasa (Variabel Y).  

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SDN 01 Sentul, Purwodadi, Lawang. 

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti pernah 

melakukan observasi (PKL) sebelumnya di SD tersebut, sehingga akan 

mempermudah peneliti dalam memperoleh data guna menunjang 

terselesaikannya penelitian ini. Alasan lain dengan pemilihan SDN Sentul I 

Purwodadi yaitu pada perbedaan geografis. Dimana SDN Sentul I Purwodadi 

Pasuruan berlokasi dipedesaan. Seperti yang diketahui, anak-anak pedasaan 

lebih mempunyai banyak waktu untuk menonton televisi, dibandingkan anak-

anak kota yang mempunyai waktu dan kegiatan yang padat, sehingga untuk 

menonton televisi mereka mempunyai waktu yang sedikit. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karatreristik tertentu yang 

diterapakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 1999:72). Adapun dalam penelitian ini 

populasinya adalah siswa kelas 6 SDN 01 Sentul, Purwodadi Lawang. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, adapun kriteria populasi adalah pernah 
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menonton acara Opera Anak minimal 2 kali dalam satu bulan. Berdasarkan 

hasil pra survei, diketahui bahwa jumlah populasi berdasarkan kriteria 

adalah 38 orang. 

b. Sampel  

Sampel merupakan contoh yang mewakili populasi dengan 

demikian hanya sebagian saja dari jumlah populasi yang ditentukan 

menjadi sampel (Singarimbun, 1986). Berdasarkan penentuan jumlah 

populasi, dan diketahui bahwa jumlah populasi sebesar 38 orang, maka 

peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik 

Total Sampling karena jumlah populasinya kurang dari 100 (Arikunto, 

2002: 112). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar 

pertanyaan yang mana dalam hal ini telah tersusun untuk memudahkan 

dalam mengelola data nantinya. Jadi dalam kuesioner tercantum 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dan responden memberikan jawaban 

yang telah tersedia. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

tentang pengaruh terpaan acara Opera Anak di Trans 7 terhadap perilaku 

imitasi anak dalam berbahasa. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan atau pencarian data yang 

dibutuhkan lewat literatur-literatur atau pun perpustakaan yaitu untuk 
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memperoleh pengertian, definisi, maupun teori yang menunjang dan 

mendukung dalam penelitian ini. Selain itu, teknik ini juga digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang profil siswa SDN 01 Sentul, dan juga 

profil SDN 01 Sentul Purwodadi itu sendiri. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data didapat, selanjutnya akan dianalisis dengan metode yang 

sesuai dan mudah dipahami. Tujuannya agar data mentah yang didapat di 

lapangan mempunyai arti dan makna guna menjawab permasalahan yang ada. 

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut di olah sesuai dengan kebutuhan 

penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa kuantitatif melalui: 

a. Analisis regresi linier sederhana 

Teknik analisa data linier sederhana bertujuan untuk menduga 

koefisien regresi yang akan menunjukan besarnya pengaruh besarnya 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Setelah data didapat, selanjutnya 

akan dianalisis dengan metode yang sesuai dan mudah dipahami. 

Tujuannya agar data mentah yang didapat di lapangan mempunyai arti dan 

makna guna menjawab permasalahan yang ada. Setelah data dikumpulkan, 

maka data tersebut di olah sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi ini 

dengan menggunakan analisa kuantitatif melalui analisis regresi linier 

sederhana yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara 

variabel independent terhadap variabel dependent. 

Rumus analisis regresi linier sebagai berikut (Sugiyono, 1999:244): 

Y = a+bX 
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Keterangan :  

Y  : variabel dependent yaitu perilaku imitatif anak dalam 

menggunakan bahasa 

a  : kostanta 

b  : koefisien regresi untuk  penilaian tentang terpaan 

menonton Opera Anak di Trans 7 

X  : variabel independent yaitu penilaian tentang terpaan 

menonton Opera Anak di Trans 7 

b. Analisis koefisien korelasi linier sederhana (r)  

Koefisien korelasi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

adanya hubungan antara variabel independent (terpaan menonton Opera 

Anak di Trans 7) terhadap variabel dependent (perilaku imitatif anak 

dalam menggunakan bahasa). Disini r terletak antara -1< r < 1 dimana r 

mengatur kuat lemahnya hubungan antara variabel independent X terhadap 

variabel dependent Y 

Rumus koefisien korelasi linier sederhana adalah sebagai berikut 

(Sudjana,2005:316): 

2222 YYNXXN

YXXYN
r  

a. Jika nilai r > 0, artinya telah terjadi hubungan yang linear positif. 

b. Jika nilai r < 0, artinya telah terjadi hubungan linearnegatif. 

c. Jika r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X 

dan variabel Y 
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d. Jika nilai r = 1 atau r =-1, artinya terjadi hubungan yang linear 

sempurna, yaitu garis lurus. Untuk nilai r yang semakin mengarah ke 

angka 0 garis semkain tidak lurus. 

5. Skala Data 

 Dalam penelitian ini data-data yang akan diukur atau diuji termaksuk jenis 

data interval. Sedangkan skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

 Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan. 

 Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dengan sangat positif, moderate dan negatif, yang dapat berupa kata-kata 

dengan skor sebagai berikut:  

a. Sangat Setuju  : Skor 5 

b. Setuju   : Skor 4 

c. Kurang Setuju  : Skor 3 

d. Tidak Setuju  : Skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju : Skor 1 
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6. Insterumen Penelitian 

a. Reliabilitas 

 Penelitian ini menggunakan tes reliabilitas dan validitas untuk mengetahui 

apakah kuesioner yang sudah dibagikan valid dan reliabel.  Yang dimaksud 

reliabilitas adalah konsistensi yang dimiliki sebuah kuesioner, artinya apabila 

kuesioner tersebut ditanyakan beberapa kali hasilnya tetap sama. 

Rumus untuk menghitung reliabilitas : 

2

2

1
1

t

b

ij
k

k
r   

Dimana : 

Rij  : reliabilitas instrumen   

2

b  : varians butir 

K : banyaknya butir pernyataan    

2

t  : varins total 

 

b. Validitas 

Yang dimaksud dengan validitas adalah tes yang digunakan untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang dibagi telah mengukur apa yang seharusnya di 

ukur (Sugiyono, 1999:296). Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas 

konstruk yaitu mempertanyakan apakah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner 

itu telah sesuai dengan konsep ilmu yang bersangkutan. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas : 

2222 YYNXXN

YXXYN
r  
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Keterangan : 

 r =  Koefisien korelasi 

X = Skor item 

Y = Total skor 

N = Jumlah respoden 

 


