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PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Dalam  kehidupan  ini,  kita  semua  tidak mungkin  terlepas  dari  media massa, 

salah satunya adalah televisi. Apa yang kita nikmati dari televisi tersebut bermacam 

macam,  dan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  televisi  memiliki  hubungan 

dengan  perkembangan  manusia.  Televisi  memiliki  berbagai  macam  tayangan, 

diantaranya  adalah  berita,  sinetron,  infotainment,  games  show,  sampai  acara musik 

yang  saat  ini  sedang  banyak  bermunculan.  Audience  atau  komunikan  dari  televisi 

juga  berbeda,  ada  anakanak,  remaja,  orang  dewasa,  sampai  usia  lanjut.    Remaja 

adalah  salah  satu  fase  pertumbuhan  yang  sangat  rentan  dengan  efek  dari  televisi, 

karena  saatsaat  remaja  itulah  terdapat  banyak  perubahan,  contoh  negatif  misalnya 

pergaulan bebas yang dekat dengan narkoba dan alkohol. 

Acara  musik  adalah  suatu  acara  yang  menampilkan  bintang  tamu  dan  klip 

musik  Saat  ini  hampir  di  semua  televisi  swasta  terdapat  acara  musik  yang  sangat 

digemari oleh remaja. Contohnya Dasyat (RCTI), Inbox (SCTV), Derings (TransTV), 

On  the spot  (Trans7), Klik  (AnTV), MTV ampuh (global TV). Dalam acara  tersebut 

menampilkan artis dan klip musik dari berbagai band dan penyanyi pop Indonesia. Isi 

dari  lagu  yang  ditayangkan  dalam  klip  musik  tersebut  kebanyakan  bertema  cinta, 

putus cinta,  perselingkuhan,  dan persahabatan. Dari  isi  lagu  tersebut, dibuatlah klip



musik  sebagai  bagian  dari  mempromosikan  lagulagu  tersebut.  Klip  musik  yang 

dibuat  adalah  gambaran  dari  tema  dan  isi  dari  sebuah  lagu.  Dari  lagulagu  yang 

bertemakan  percintaan  dan  kesedihan,  banyak  dalam  visualisasi  klip  musiknya 

diselipkan unsur  kekerasan.  Sebuah  lagu bila digabungkan dengan klip musik  akan 

menjadi  suatu  kesatuan  yang  komplit.  Karena  musik  telah  menjadi  bagian  dari 

remaja,  maka  tayangan  klip  musik  yang  berisi  kekerasan  tersebut  dapat 

mempengaruhi  persepsi  remaja  tentang  kekerasan  dalam  suatu  hubungan  pacaran. 

Hubungan  lagu dengan emosi  atau psikologis seorang remaja sangat kuat. Awalnya 

kekerasan dalam hubungan pacaran remaja adalah hal yang sangat jarang ditemukan, 

namun saat ini remaja semakin sulit mengontrol emosi mereka terhadap pasangan. 

Ada  banyak  fenomena  yang  berisi  tentang  pengaruh  musik  bagi  manusia. 

Misalnya saja, efek ketagihan dan ketergantungan musik  rock dan metal pada anak 

anak berusia 1020  tahun dapat menimbulkan  reaksi  ketidakpedulian,  yang  efeknya 

hampir  sama  dengan  dampak  dari  ketergantungan  terhadap  obatobatan  terlarang. 

Ada  juga  penelitian di  Amerika  Serikat  pada periode  tahun 1960an,  bahwa musik 

dapat  membuat  seseorang  keluar  dari  akal  sehatnya  dan  dapat  mengakibatkan 

timbulnya tingkah laku aneh yang sesuai dari isi pesan dan lirik sebuah lagu. 

Sebuah  lagu  yang  hanya  didengar  oleh  seorang  individu  akan  bisa 

mempengaruhi  pola  berpikir  dan  perilaku  mereka,  apalagi  bila  ditambah  dengan 

gambaran  visualnya.  Apa  yang  dilihat  dan  didengar  oleh  seorang  individu  akan 

semakin membuat pesan  tersebut  tertanam di dalam benak mereka. Munculnya klip 

musik  dengan unsur  kekerasan  akan menimbulkan  persepsi  yang  negatif  bagi  para



audiencenya  bila  disaksikan  terusmenerus.  Dari  persepsi  tersebutlah  perilaku  dan 

pemikiran seseorang akan berubah bagi dirinya maupun lingkungannya. Hal tersebut 

dikarenakan  adanya  efek dari  media  massa  seperti  televisi  yang menayangkan  klip 

musik  berisi  kekerasan,  misalnya  janjijanji  (agnes  monika),  cobalah  mengerti 

(peterpan),  ada  apa  denganmu  (peterpan),  cinta  ini  membunuhku  (d’masiv),    dan 

terbakar  cemburu  (padi).  Dari  beberapa  klip  berunsurkan  kekerasan  yang  ada  di 

Indonesia, salah satu klip yang memiliki unsur kekerasan terbanyak adalah klip musik 

cinta ini membunuhku dari D’Masiv. Efek klip musik tersebutlah yang menyebabkan 

para remaja mempesepsikan bahwa kekerasan dalam hubungan berpacaran adalah hal 

yang biasa. Fenomena ini memunculkan asumsi kuatnya komunikator dan lemahnya 

komunikan dalam komunikasi massa. 

Dalam  klip  musik  di  atas  dapat  dicontohkan  bahwa  memukul,  menampar, 

memaki,  mendorong,  melempar  barang  adalah  hal  yang  biasa  terjadi  dalam  suatu 

hubungan. Klip musik  tersebut memiliki daya ketertarikan karena  terlihat nyata dan 

membangkitkan  emosi  dan  perasaan  dari  remaja.  Ada  kemungkinan  dengan 

banyaknya  tayangan  klip  musik  bertemakan  kekerasan  ditayangkan,  maka  remaja 

menirukannya  dan  memiliki  persepsi  yang  salah  terhadap  gambargambar  visual 

tersebut. Semakin sering  remaja menyaksikan klipklip musik yang berisi kekerasan 

maka persepsi mereka tentang kekerasan dalam hubungan pacaran akan semakin kuat 

dan besar.

Potonganpotongan adegan tersebut menjelaskan  tentang kekerasan yang ada 

di  dalam hubungan  lelaki  dan perempuan, maka setiap  kali  seorang  remaja melihat



klip musik tersebut akan semakin terbiasa dengan kekerasan yang ada di sekitarnya, 

dan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Semakin sering seseorang 

melihat  suatu kejadian  atau peristiwa, maka  akan  semakin  terbiasalah  seseorang  itu 

terhadap peristiwa tersebut. 

Dengan  seringnya  adegan  kekerasan  ditayangkan  dalam  klip  musik  pop 

Indonesia  maka  menyebabkan  pola  pengaruh  remaja  terhadap  lingkungannya 

berubah.  Bila  semakin  sering  remaja  melihat  dan  menikmatinya,  mereka  akan 

semakin  tertanamlah  di  benak  mereka  tentang  halhal  negative  dalam  suatu 

hubungan. 

Fenomena yang  terjadi dalam hubungan berpacaran  saat  ini  adalah memang 

banyak  hubungan  pacaran  remaja  yang  telah  menjurus  ke  halhal  yang  negatif. 

Misalnya saja gaya pacaran yang diiringi perilaku seksual pra nikah, kekerasan dalam 

berpacaran, bahkan  tidak jarang  terjadi kasus pembunuhan dan perkosaan. Dari hal 

hal  tersebut  munculnya  fenomena  baru  yaitu  kekerasan  dalam  pacara  (KDP). 

Kekerasan dalam hubungan berpacaran tidak hanya bisa terjadi pada perempuan, pria 

pun  bisa  menjadi  korban  dari  kekerasan  dalam  hubungan  berpacaran.  Hanya  saja 

yang  banyak  terjadi  saat  ini  korbannya  adalah  wanita.  Dari  segi  psikologis,  pria 

memang  memiliki  beberapa  unsur  penunjang  dalam  melakukan  kekerasan,  seperti 

pria biasanya memiliki ego yang lebih besar dari wanita, pria memiliki kekuatan yang 

lebih  besar  dari  wanita,  pria  lebih  mudah  terpancing  emosi,  dan  lain  sebagainya. 

Karena itulah penangkapan pesan kekerasan oleh pria dan wanita sangatlah berbeda



dalam  pembentukan  persepsi  individunya.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  alasan 

prialah yang lebih banyak menjadi pelaku kekerasan. 

Dalam  kasus  yang  ditangani  oleh  Jaringan  Relawan  Independent  (JaRI) 

periode April 2002  Juni 2007 terdapat 263 kasus kekerasan yang terlapor dan 92% 

korbannya adalah perempuan  (sekitar  242 orang). Dari  kasus yang  terlapor  tersebut 

sepertiganya  adalah  kasus  kekerasan  dalam  berpacaran.  Sementara  itu,  kasus 

kekerasan dalam berpacaran telah menjadi kasus yang dominan ditangani oleh Rifka 

Annisa Women’s Crisis Center dari Jogjakarta. Selama 14 tahun terakhir, dari 3.627 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang terungkap, sekitar 26% diantaranya adalah 

kekerasan dalam berpacaran. Pada tahun 2002, Rifka mencatat kekerasan yang terjadi 

dalam  periode  Januari    Juli  telah  tercatat  248  kasus,  dimana  60  kasus merupakan 

kekerasan  dalam  hubungan  berpacaran  dan  30  kasus  adalah  perkosaan.  Fenomena 

kekerasan dalam hubungan berpacaran  sebenarnya  seperti  gunung  es,  sebab  angka 

angka  tersebut  hanya  berdasar  pada  jumlah  kasus  yang  dilaporkan,  padahal  dalam 

kenyataannya  masih  banyak  kekerasan  yang  tidak  terlapor  karena  tidaklah  mudah 

bagi korbannya untuk mengungkap permasalahan yang sedang dialaminya. 

Banyak  bermunculannya  klip  musik  yang  bertemakan  kekerasan  tersebut 

seharusnya  remaja  mengerti  bahwa  potonganpotongan  adegan  tersebut  hanyalah 

dramatisasi yang dibuat untuk mempopulerkan band, penyanyi, maupun sebuah lagu. 

Bila  remaja  bisa  dengan  seksama  menangkap  pesan  dari  klip  tersebut,  seharusnya 

mereka mengerti bahwa kekerasan adalah hal yang salah dan tidak dibutuhkan dalam



suatu  hubungan  pacaran.  Bukan  malah  akan  mengharmoniskan  hubungan,  tapi 

kekerasan malah akan merusak hubungan tersebut. 

I.2. Rumusan Masalah 

1.  Adakah  korelasi  antara  Terpaan  Tayangan  Kekerasan  Dalam  Klip  Musik  Pop 

Indonesia  dengan  Persepsi  Remaja  Tentang  Kekerasan  Dalam  Hubungan 

Berpacaran? 

2.  Seberapa  erat  korelasi  antara  Tayangan  Kekerasan  Dalam  Klip  Musik  Pop 

Indonesia  dengan  Persepsi  Remaja  Tentang  Kekerasan  Dalam  Hubungan 

Berpacaran? 

I.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara Terpaan Tayangan Kekerasan 

Dalam Klip Musik Pop Indoneisa dengan Persepsi Remaja Tentang Kekerasan Dalam 

Hubungan Berpacaran. 

2. Untuk mengetahui besarnya korelasi antara Terpaan Tayangan Kekerasan Dalam 

Klip Musik Pop Indonesia dengan Persepsi Remaja Dalam Hubungan Berpacaran. 

I.4. Hipotesis Penelitian 

Menurut  Suharsimi  Arikunto  (2006:71)  hipotesis  adalah  alternatif  dugaan 

jawaban  yang  dibuat  oleh  peneliti  bagi  permasalahan  yang  diajukan  dalam 

penelitiannya.



Dalam penelitian ini menggunakan hipoesis asosiatif yaitu jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah asosiatif  yaitu menanyakan hubungan antara dua variable 

atau  lebih  (Sugiono,  2005:77).  Dari  pengertian  hipotesis  tersebut,  maka  hipotesis 

untuk rumusan masalah pertama penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak ada korelasi terpaan tayangan kekerasan dalam klip musik pop Indonesia 

di televisi dengan persepsi remaja tentang kekerasan dalam hubungan pacaran 

Ha  :  Ada  korelasi  terpaan  tayangan kekerasan dalam  klip pop  Indonesia  di  televisi 

dengan persepsi remaja tentang kekerasan dalam hubungan pacaran. 

Hipotesis untuk rumusan masalah kedua penelitian ini adalah: 

Ho  :  Tidak  eratnya  korelasi  terpaan  tayangan  kekerasan  dalam  klip  musik  pop 

Indonesia  di  televisi  dengan  persepsi  remaja  tentang  kekerasan  dalam  hubungan 

berpacaran. 

Ha : Eratnya korelasi terpaan tayangan kekerasan dalam klip musik pop Indonesia di 

televisi dengan persepsi remaja tentang kekerasan dalam hubungan berpacaran. 

Pedoman  yang  digunakan  untuk menentukan  suatu  hipotesis  dapat  diterima 

atau  ditolak  dalam  sutu  penelitian  menggunakan  Nilai  Koefisien  Korelasi.  Nilai 

koefisien korelasi bergerak dari 0 ≥ 1 atau 1 ≤ 0. Nilai koefisien tersebut dapat dilihat 

dalam table berikut (Burhan Bungin,2009:184) : 

Tabel 1.1 

Nilai Koefisien Korelasi 

Nilai Koefisien  Penjelasan



+ 0,70 – ke atas  Hubungan positif yang sangat kuat 

+ 0,50 ─ + 0,69  Hubungan positif yang mantap 

+ 0,30 ─ + 0,49  Hubungan positif yang sedang 

+ 0,10 ─ + 0,29  Hubungan positif yang tidak berarti 

0,0  Tidak ada hubungan 

 0,01 ─  0,09  Hubungan negative yang tidak berarti 

 0,10 ─  0,29  Hubungan negative yang rendah 

 0,30 ─  0,49  Hubungan negative yang sedang 

 0,50 ─ 0,59  Hubungan negative yang mantap 

 0,70 ─  ke 

bawah 

Hubungan negative yang sangat kuat 

Dalam pengujuan statistik, nilai  tabel  (NT) yang dibuat sebagai kelengkapan 

rumus  statistik  oleh pembuat  rumus  statistik  adalah  suatu batas penolakan  terhadap 

hipotesis Ho. 

Tabel 1.2 

Tabel Signifikansi 

Keadaan pengujian  Penjelasan pengujian 

Nilai hitung (NH) > Nilai tabel (NT)  Signifikan = Ho ditolak 

Nilai hitung (NH) < Nilai tabel (NT)  Tidak signifikan = Ho diterima



I.5. Manfaat Penelitian 

I.5.1. Manfaat Akademis 

Penelitian  ini diharapkan dapat dijadikan uji  coba pada  sebuah  teori  tertentu 

dan  permasalahan  tertentu.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat 

memperbanyak riset agar bisa dijadikan dasar bagi penelitian lain, yang berdasar pada 

kesalahan dan kelemahan dari  penelitian  ini.  Sehingga penelitian  ini dapat  berguna 

untuk  peneliti  lain  yang  akan  mengembangkan  dan  menyempurnakan  lebih  lanjut 

hasil temuan penelitian pada konteks masalah yang sama. 

I.5.2. Manfaat Praktis 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan  tentang  sebuah 

permasalahan  kepada  mahasiswa  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Muhammadiyah 

Malang tentang kekerasan di dalam media massa terutama klip musik yang memiliki 

hubungan  dengan  persepsi  remaja  dalam  hubungan  berpacaran,  dan  juga  dapat 

digunakan  sebagai  dasar  atau  masukan  bagi  mahasiswa  yang  akan  melakukan 

penelitian pada konteks yang sama. 

Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberi  masukan  baru  dan  wawasan 

bagi pembuat klip musik tentang tidak perlunya unsur kekerasan di dalam sebuah klip 

musik karena unsur kekerasan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan persepsi 

remaja dalam hubungan berpacaran, selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pemikiran dalam pembuatan klip musik untuk kemajuan yang lebih baik.



I.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian  ini adalah sebuah penelitian yang meneliti efek dari media massa. 

Media  massa  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  televisi.  Sesuai  dengan 

tujuannya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara 

terpaan tayangan klip musik pop Indonesia di televisi dengan persepsi remaja tentang 

kekerasan  dalam  hubungan  berpacaran.  Selain  meneliti  tentang  ada  atau  tidaknya 

hubungan,  penelitian  ini  juga  meneliti  seberapa  erat  hubungan  kedua  variable 

tersebut. 

Dalam penelitian  ini,  teori  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teori 

efek media massa, yaitu  teori efek tidak terbatas. Pemikiran dasar dari teori tersebut 

adalah  komunikan  menerima  langsung  informasi  apa  saja  yang  diberikan  oleh 

komunikator,  tanpa disaring  terlebih dahulu mana yang baik dan mana  yang  buruk 

bagi komunikan itu sendiri. 

Banyak sekali efek negatif maupun positif dari televisi. Audiens yang terkena 

efek negatif dari media massa pun tidak hanya anakanak, remaja dan orang dewasa 

pun juga bisa terkena efek dari media massa. Salah satu efek negatif dari media massa 

adalah kekerasan. Saat ini kekerasan tidak hanya terjadi di dalam seseorang berumah 

tangga,  tetapi  kekerasan  juga  terjadi  di  dalam    hubungan  pacaran.  Karena  hal 

tersebutlah remaja dijadikan populasi dari penelitian ini. Dimana remaja adalah masa 

masa labil, masamasa mencari  jati diri dan masa untuk mencoba segala hal. Bukan 

tidak  mungkin  remaja  telah  terkena  efek  kekerasan  dari  media  massa,  yaitu  klip 

musik.



Data yang akan dijadikan data analisis diambil dengan teknik simple random 

sampling,  dimana 50%  responden  adalah  lakilaki  dan  50%  responden  perempuan. 

Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan fenomena kekerasan bagi perempuan dan 

lakilaki.  Selama  ini  fenomena  yang  ada  adalah  perempuan  lebih  sering  menjadi 

korban. Maka dari  itu peneliti  ingin mengetahui adakah perbedaan  persepsi  tentang 

kekerasan bagi remaja lakilaki dan perempuan yang terkena terpaan klip musik pop 

Indonesia berisi kekerasan di televisi. 

I.7. KAJIAN PUSTAKA 

I.7.1. Klip musik bagian dari pesan komunikasi 

Mempresepsikan sesuatu tidak hanya menggunakan bahasa verbal (bagaimana 

bahasanya),  namun  juga melalui  perilaku nonverbalnya. Pentinya bahasa  nonverbal 

melukiskan  “bagaimana”  seseorang  memberikan  pesan,  bukan  “apa”  pesan  yang 

disampaikannya. Lewat perilaku nonberbal, kita dapat mengetahui suasana emosional 

seseorang, apakah ia sedang bahagia, bingung, atau sedih. 

Menurut  Larry  A.Samovar  dan  Richard  E.Porter,  komunikasi  nonverbal 

mencakup  semua  rangsangan  (kecuali  rangsangan  verbal)  dalam  suatu  setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, 

yang mempunya nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima ; jadi definisi ini 

mencakup perilaku yng disengaja atau  tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa 

komunikasi  secara  keseluruhan  ;  kita  mengirim  pesan  nonverbal  tanpa  kita  sadari 

pesan tersebut bermakna bagi orang lain (Deddy Mulyana, 2005:308).



Video  adalah  teknologi  untuk  menangkap,  merekam,  memproses, 

mentransmiskan  dan  menata  ulang  gambar  bergerak.  Biasanya  menggunakan  film 

seluloid,  sinyal  elektrolit,  atau  media  digital.  Video  juga  bisa  dikatakan  sebagai 

gabungan  gambargambar  mati  yang  dibaca  berurutan  dalam  suatu  waktu  dengan 

kecepatan  tertentu.  Gambargambar  yang  digabung  tersebut  dinamakan  frame  dan 

kecepatan pembacaan gambar  disebut dengan  frame  rate, dengan satuan  fps  (frame 

per second). Karena dimainkan dalam kecepatan yang tinggi maka tercipta ilusi gerak 

yang halus, semakin besar nilai frame rate maka akan semakin halus pergerakan yang 

ditampilkan. Video ini berkaitan erat dengan audiovisual. 

Di  Indonesisa,  klip  musik  lebih  populer  dengan  sebutan  video  klip. 

Video  klip  itu  sendiri  adalah  sarana  bagi  produser  musik  untuk  memasarkan 

produknya  lewat  media  televisi.  Jika  diartikan  dalam  bahasa  Indonesia  klip  musik 

berarti  porsi  gambar  dari  sebuah  sistem  visual  elektronik  dan  mencakup  seluruh 

istilah  untuk  sistem  pra  produksi  hasil  visual  elektronik,  termasuk  televisi,  saluran 

saluran televisi kabel, badan media dan video rekaman. Melalui beberapa pernyataan 

di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  klip  musik  adalah  tayangan  lagu  dalam 

bentuk  audio  visual,  melalui  tampilan  visualnya  diharapkan  tema  dan  pesan  yang 

ingin disampaikan  lebih maksimal untuk mendukung lagu yang sedang dinyanyikan 

dengan durasi 35 menit. Video klip dapat ditayangkan dalam berbagai bentuk format 

seperti format televisi, VCD, DVD dan sebagainya. Klip  musik  berisi  pesanpesan 

dan  potonganpotongan  adegan  nonverbal,  berbeda  dengan  syair  lagu  yang  berisi 

pesan  verbal.  Di  dalam  klip  musik  terdapat  ciriciri  yang  dimiliki  oleh  bahasa



nonverbal,  yang  pertama  bahasa  tanda,  contohnya  Anang  Hermansyah  dalam  klip 

musik separuh jiwaku pergi, ia memberikan tanda dua jari telunjuk yang disilangkan, 

artinya cintanya yang dihianati. Yang kedua, bahasa  tindakan,  adalah  semua geraka 

tubuh  yang  tidak  digunakan  secara  eksklusif  untuk  memberikan  sinyal,  misalnya 

berlari,  memukul  atau  menangis.  Yang  ketiga  bahasa  objek,  contohnya  pertunjuka 

benda, pakaian, ruangan, dan lainlain. 

Bahasabahasa  nonverbal  yang  terdapat  di  dalam  klip  musik  adalah  untuk 

mendukung dan menguatkan  isi  syair  dari  sebuah  lagi. Kebanyakan  adeganadegan 

nonverbal di dalam klip musik di dramatisir agar klip tersebut terlihat menarik. Pesan 

yang  ada  di  dalam  klip  musik  tersebut  juga  akan  sejalan  dengan  tema  dari  syair, 

hanya  banyak  yang  diselipi  adegan  kekerasan,  seperti  pemukulan,  pertengkaran, 

pendorongan, dan adegan kekerasan lainnya. Masalahnya dari pada hanya menangkap 

audio,  individu  terutama  remaja  akan  lebih  mudah  menangkap  pesan  dan 

mempresepsikan sesuatu bila disuguhi audio maupun visualnya. 

Di dalam klip music “Cinta  ini Membunuhku” dari D’Masiv, adeganadegan 

yang diperlihatkan dalam klip music sangat mendukung ini dari lirik lagunya. Bila di 

jabarkan secara detail adalah : 

a. Intro :   Diawali dengan pecahnya sebuah barang karena di pukul dengan stik 

base ball. 

 Adegan pertengkaran antara model perempuan dan model pria. 

  Diperlihatkan  basis  dan  vokalis  band  D’Maiv,  yang  settingnya 

seperti berada di dalam air.



b. Lirik  “kau membuat ku berantakan” : 

 Adegan vas pecah karena terjatuh 

c. Lirik  “kau membuat ku tak karuan” : 

 Diperlihatkan vokalis, bassis, dan drummer band D’Masiv. 

d. Lirik  “kau membut ku tak berdaya” : 

 Diperlihatkan vokalis dan bassis band D’Masiv. 

e. Lirik  “kau menolakku, acuhkan diriku” : 

 Diperlihatkan bassis, vokalis dan gitaris band D’Masiv. 

f. Lirik  “bagaimana caranya untuk” : 

 Model perempuan melempar barang (seperti buku) pada model pria. 

 Model perempuan  menarik model pria dengan kasar sambil menunjuk 

nunjuk wajah model pria. 

g. Lirik  “meruntuhkan kerasnya hatimu” : 

 Model perempuan menampar model pria. 

h. Lirik  “ku sadari ku tak sempurna” : 

 Diperlihatkan vokalis band D’Masiv. 

 Model perempuan mendorong model pria. 

i. Lirik  “ku tak seperti yang kau inginkan” : 

 Model perempuan melempar vas bunga berisi mawar merah pada model 

pria. 

j. Lirik  “kau hancurkan aku dengan sikapmu” : 

Vas bunga yang berisi mawar merah  pecah di dinding belakang model pria.



 Diperlihatkan vokalis dan basis band D’Masiv. 

k. Lirik  “Tak sadarkah kau telah menyakitiku” : 

Diperlihatkan adegan vas buanga berisi mawar merah pecah terbentur 

dinding (adegan di slow mition). 

 Diperlihatkan gitaris dan bassis band D’Masiv. 

l. Lirik  “lelah hati ini meyakinkanmu” : 

 Model perempuan memukul model pria. 

 Diperlihatkan vokalis band D’Masiv. 

m. Lirik  “cinta ini membunuhku” : 

 Diperihatkan gitaris dan vokalis band D’Masiv. 

n. Lirik  “bagaimana caranya untuk” : 

Model perempuan memegang kepala dengan kedua tangannya sambil 

menangis. 

 Model perempuan menunjukan amplop pada model pria. 

o. Lirik  “meruntuhkan kerasnya hatimu” : 

 Model perempuan tetap menunjukan amplop pada model pria. 

 Model perempuan menutup mulutnya sambil menangis. 

 Model perempuan memegang kembali kepalanya dengan kedua tangannya. 

p. Lirik  “ku sadari ku tak sempurna” : 

 Model perempuan melempar amplop ke wajah model pria. 

Model pria mengambil isi dari amplop yang berserakan di lantai. 

q. Lirik  “ku tak seperti yang kau inginkan”:



 Diperlihatkan isi amplop tersebut adalah foto model pria dengan wanita lain. 

 Diperlihatkan ekspresi model pria yang terkejut. 

r. Lirik  “kau hancurkan aku dengan sikapmu” : 

 Model perempuan melempar gelas ke cermin. 

 Model pria memegang kening sampai separuh menutupi wajahnya yang 

menyesal. 

 Model perempuan menangis histeris. 

s.Lirik  “tak sadarkah kau telah menyakitiku” : 

 diperlihatkan ekspresi model pria bingung. 

t. Lirik  “lelah hati ini meyakinkanmu” : 

 Diperlihatkan vokalis band D’Masiv. 

 Model pria berteriak sambil memegang tongkat baseball. 

u. Lirik  “cinta inimembunuhku” : 

 Model perempuan menyingkirkan barangbarang dari atas meja dengan 

kasar. 

 Model wanita menangis di bawah shower. 

 Modep pria memukul meja kaca dengan tongkat baseball. 

v. Instrumen ;  Diperlihatkan meja kaca pecah (slow motion). 

 Diperlihatkan gitaris band D’Masiv. 

 Model perempuan menangis di bawah shower. 

 Model pria berteriak. 

w. Lirik  “kau hancurkan aku dengan sikapmu” :



 Model pria menghempaskan diri ke kursi. 

 Model perempuan menghempaskan diri ke bak mandi. 

x. Lirik  “tak sadarkah kau telah menyakitiku” : 

Diperlihatkan bassis dan vokalis band D’Masiv. 

 Model pria menghempaskan diri ke kursi sofa. 

 Flash back saat model perempuan dan pria berenang bersama. 

y. Lirik  “lelah hati ini meyakinkanmu” : 

Diperlihatkan vokalis band D’Masiv. 

z. Lirik  “cinta ini membunuhku” : 

 Flash back saat mereka tertawa di kolam renang. 

aa. Outtro :   Model pria duduk sendirian di sebuah sofa. 

 Diperlihatkan bassis dan drummer band D’Masiv. 

 Model pria menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. 

 Flash back saat mereka bergurau di kolam renang. 

bb. Lirik  “lelah hati ini meyakinkanmu” : 

 Model pria beranjak dari kursi. 

 model pria terkejut bahwa model perempuan menenggelamkan diri di bak 

mandi. 

 Diperlihatkan gitaris band D’Masiv. 

cc. Lirik  “cinta ini membunuhku” : 

 Model pria mengangkat model perempuan keluar dari air. 

 Model pria menangis dan memeluk model wanita.



Lirik lagu D’Masiv yang berjudul “Cinta ini Membunuhku” bercerita tentang 

seseorang yang disakiti oleh pasangannya. Lirik lagi tersebut seakanakan seseorang 

tersebut  sangat  lah  terpuruk,  terluka,  dan  lelah  pada  hubungannya.  Perasaan  orang 

tersebut digambarkan mulai ia marah, penat, menangis, sampai akhirnya ia lelah dan 

pasrah pada keadaan. Dari lirik lagu tersebut yang sudah begitu dramatis, lalu di buat 

visualnya  yang  sesuai dengan  lirik,  penuh kekerasan dan emosi,  sehingga membuat 

lirik dan klip tersebut menjadi satu kesatuan yang menyentuh perasaan penikmatnya. 

Fungsi dari klip musik adalah : 

 Untuk madia promosi bagi suatu band, penyanyi dan syair lagu 

 Untuk menguatkan isi pesan dari syair sebuah lagu 

  Untuk  melukiskan  sebuah  peristiwa  komunikasi  dari  luar  katakata  yang  tertulis 

maupun terucap 

 Untuk memberikan kesan real atau nyata terhadap sebuah pesan agar pesan tersebut 

mudah dimengerti dan dihayati oleh penerima pesan. 

I.7.2. Televisi Sebagai Media Klip Musik 

Istilah televisi berasal dari kata “tele” yang berarti jauh dan “visi” yang berarti 

penglihatan.  Menurut  Onong  Uchana  Efendy  (1993:21)  dalam  bukunya  televise, 

siaran, teori dan praktek, arti dari televisi adalah televisi siaran (television broadcast) 

yang  merupakan  media  jaringan  komunikasi  dengan  ciriciri  yang  dimiliki 

komunikasi massa  yaitu  berlangsung  satu  arah,  komunikatornya  lembaga,  pesannya



bersifat  umum,  sasarannya  menimbulkan  keserempakan  dan  komunikannya 

heterogen. 

Sebagaimana kita ketahui, dari berbagai kalangan banyak yang menggunakan 

televisi  sebagai media  untuk mempopulerkan  atau menayangkan produk,  lagulagu, 

ataupun klip musik. Secara kontekstual televisi memiliki 3 kekuatan, yaitu: 

1. Efisiensi biaya 

Salah  satu  keunggulan  televisi  adalah  kemampuannya  menjangkau  khalayak  yang 

sangat  luas.  Televisi  selain  bisa  menjangkau  khalayak  yang  luas  juga  dapat 

menjangkau  khalayak  yang  tidak  dapat  dijangkau  oleh  media  massa  lainnya. 

Jangkauan massa  inilah yang menimbulkan efisiensi biaya untuk menjangkau setiap 

kepala. 

2. Dampak yang kuat 

Keunggulan  lainnya  adalah  kemampuannya  menimbulkan  dampak  yang  kuat 

terhadap konsumen dengan tekanan pada sekaligus dua indera yaitu penglihatan dan 

pendengaran.  Televisi  juga  mampu  menciptakan  kelenturan  bagi  pekerjaan  kreatif 

dengan mengkombinasikan gerakan, kecantikan, suara, warna, drama, dan humor. 

3. Pengaruh yang kuat 

Televisi  juga  mempunyai  kemampuan  yang  kuat  untuk  mempengaruhi  persepsi 

khalayak  sasaran.  Kebanyakan  calon  pembeli  lebih  percaya  pada  perusahaan  yang 

mengiklankan produknya di televisi. 

Dalam  bukunya  Onong  Uchana  Efendy  (1993:24)  juga  mengutarakan 

beberapa fungsi dari televisi sebagai media massa, antara lain:



a. Fungsi penerangan 

Televisi berfungsi sebagai  fungsi penerangan karena  televisi mempunyai dua  faktor 

yaitu  factor  immediacy  dan  factor  realism.  Immediacy  berarti  langsung  da  dekat 

(Onong  Uchana  Efendy,  1993:25)  maka  peristiwa  yang  ditayangkan  oleh  televisi 

dapat  dilihat  dan  didengar  pada  saat  peristiwa  berlangsung.  Hal  itu  berarti  televisi 

menyiarkan  informasinya  secara  audio  dan  visual  dengan  perantara  mikrofone  dan 

kamera sesuai dengan kenyataan. 

b. Fungsi pendidikan 

Dalam  dunia  pendidikan media  komunikasi  massa  televisi  merupakan  sarana  yang 

penting mengingat televisi mampu menjangkau khalayak secara luas dengan mudah, 

maka sesuai tujuannya televisi tersebut akan menayangkan acaraacara pendidikan. 

c. Fungsi hiburan 

Negara kita adalah Negara agraris maka kebanyakan acara yang ditayangkan adalah 

acaraacara yang sifatnya menghibur. Hal itu dapat dimengerti oleh karena pada layar 

televisi  dapat  ditampilkan  gambar  hidup  yang  bisa  dinikmati  oleh  seluruh  anggota 

keluarga. 

Kekerasan  di  televisi  sangat  beragam,  ada  kekerasan  yang  verbal  maupun 

nonverbal. Kekerasan yang verbal yaitu kekerasan yang diucapkan secara  langsung, 

misalnya  mengolokolok,  berbicara  kasar  kepada  orang  lain,  maupun  candaan 

candaan  yang mengobjekkan orang  lain  sehingga menjadi  bahan  tertawaan  banyak 

orang.  Sedangkan  kekerasan  yang  nonverbal  adalah  setiap  tindaan  yang  langsung



dapat  terlihat  oleh  indera.  Kekerasan  langsung  yang  berbentuk  tindakan  adalah 

memukul, mendorong, menjambak, dan lain sebagainya. 

Acara  acara  di  televisi  banyak  yang  banyak  yang  mengandung  kekerasan, 

contohnya  sinetron  (contohnya  adeganadegan  pemukulan,  penyiksaan,  perkataan 

perkataan yang menjurus pada kekerasan, dan lain sebagainya), berita (menayangkan 

reka adegan pembunuhan, menayangkan terorisme, peperangan, dan lain sebagainya), 

reality  show  (menayangkan  pertengkaran,  pemukulan,  dan  lain  sebagainya),  kartun 

anakanak (menayangkan adegan pemukulan, melempar barang, dan lain sebagainya), 

klip  music  (menayangkan  klip  musik  yang  berunsurkan  kekerasan),  dan  lain 

sebagainya. 

Klip musik  adalah  satu hiburan  yang  ada di  televisi.  Televisi  menayangkan 

banyak  acara  yang  menampilkan  artis  dan  klip  musik  karena  hal  tersebut  dinilai 

sebagai suatu hiburan bagi remaja, bahkan orang tua. Dengan adanya klip musik yang 

di dalamnya terdapat artis yang sedang digemari, maka acara  tersebut akan ditonton 

oleh  audiensnya.  Dengan  adanya  media  televisi,  hal  tersebut  juga  menjadi  media 

untuk  mempromosikan  artis  melalui  klipklip  musik.  Dari  hal  tersebut  terdapat 

hubungan  timbal  balik  yang  menguntungkan  bagi  keduanya.  Pihak  televisi 

mendapatkan  rating  yang  tinggi  dengan  masuknya  iklaniklan  sebagai  sponsor, 

sedangkan  pihak  artis  mendapat  keuntungan  dengan  semakin  meningkatnya 

popularitas. 

I.7.3. Persepsi, remaja dan kekerasan



I.7.3.1.  Persepsi 

Persepsi adalah  inti dari komunikasi, persepsi menurut John R.Wenburg dan 

William  W.Wilmot  adalah  cara  organisme  memberi  makna  sedangkan  menurut 

Rudolph  F.Verderber  persepsi  adalah  proses  penafsiran  informasi  indrawi.  Diawal 

tadi disebutkan bahwa persepsi  termasuk dalam  inti  komunikasi  karena  jika pesepsi 

tidak akurat, tidak mungkin dapat terjadi proses komunikasi yang efektif. Persepsilah 

yang menentukan seseorang memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. 

Jenis  persepsi  dilihat  dari  segi  individu  setelah melakukan  interaksi  dengan 

objek  yang  dipersepsikan  maka  hasil  dari  persepsi  dibagi  menjadi  2  jenis  yaitu 

persepsi  positif  dan  persepsi  negatif.  Persepsi  positif  adalah  persepsi  yang 

menggambarkan  segala  pengetahuan  dan  tanggapan  diteruskan  dengan  upaya 

pemanfaatannya.  Sedangkan persepsi  negatif  adalah persepsi  yang menggambarkan 

segala  pengetahuan  dan  diteruskan  dengan  kepasifan  ataupun  menolak  dan 

menentang. 

Faktorfaktor  yang  mempengaruhi  pengembangan  persepsi  seseorang  antara 

lain: 

1. psikologi 

Persepsi  seseorang mengenai  segala  sesuatu  di  dalam  dunia  ini  sangat  dipengaruhi 

oleh keadaan psikologis, contohnya terbenamnya matahari di waktu senja yang indah 

sebagai bayangbayang kelabu bagi seseorang yang buta warna. 

2. Family



Pengaruh  paling besar  terhadap  anakanak  adalah  keluarganya  atau  orang  tua  yang 

telah mengembangkan suatu cara yang khususnya di dalam memahami dan melihat 

kenyataan di dunia  ini, banyak sikap dan persepsipersepsi mereka yang diturunkan 

kepada anakanaknya. 

3. Kebudayaan 

Kebudayaan  dan  lingkungan  masyarakat  tertentu  juga  merupakan  salah  atu  faktor 

yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan 

memahami keadaan di dunia ini. 

Proses persepsi menurut  Solomon  (1999)  adalah  input  sensorik  atau  sensasi 

yang diterima oleh sistem sensorik manusia disebut  juga dengan stimulus. Solomon 

(1999) menggambarkan proses persepsi  dengan  gambar  sebagai  berikut  (Ristiyanti, 

2004:68) : 

Input Sensorik  Penerima Stimulus 

Penglihatan  Mata 

Bunyi  Telinga 

Bau  Hidung 

Rasa  Mulut/lidah 

Raba  Kulit 

Gambar 1.1 

Proses Persepsi 

Eksposure  perhatian 

Interpretasi 
(makna)



Salah  satu  aliran  psikologi  yang  meyakini  bahwa  untuk  mengkaji  perilaku 

individu harus dilakukan terhadap aktivitas individu yang dapat diamati adalah aliran 

behaviorisme. Oleh karena itu pengaruh behaviorisme menolak keras adanya aspek 

aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebenarnya sudah ada 

sejak  jaman  Yunani  kuno.  Lahirnya  behaviorisme  sebagai  aliran  psikologi  diawali 

oleh  J.B.  Watson.  Teori  utama  Watson  adalah  konsep  stimulus  (S  –  R)  dalam 

psikologi. Stimulus adalah segala sesuatu objek yang bersumber dari lingkungannya. 

Sedangkan respon adalah segala aktivitas sebagai  jawaban  terhadap  stimulus, mulai 

dari  tingkat  sederhana  hingga  tingkat  tinggi.  Watson  tidak  mempercayai  unsure 

keturunan sebagai penentu perilaku manusia. 

I.3.7.2. Kekerasan 

Kekerasan di media massa adalah bentuk publikasi cetak, dan tayangan fisik, 

maupun verbal oleh media dimana  tayangan menampilkan  tulisan,  aksi, dan ucapan 

yang berbau kekerasan berupa katakata kasar sampai dengan siaran dan rekonstruksi 

kekerasan yang dapat ditonton di televisi, didengarkan melalui radio, ataupun dibaca 

melalui  media  cetak.  Kekerasan  ini  ditayangkan  dengan  tujuan  menonjolkan 

kengerian  dan  keseragaman,  yaitu  agar  media  massa  dapat  membangkitkan  emosi 

audiens dan pembaca. Emosi  ini menjadi daya  tarik  luar biasa untuk membaca  atau 

menonton  kembali  acara  yang  sama  saat  disiarkan.  Macammacam  kekerasan  di 

media massa:



1.  Kekerasan  terhadap  diri  sendiri,  seperti  bunuh  diri  ,  meracuni  diri  sendiri, 

menyakiti diri sendiri. 

2.  Kekerasan  kepada  orang  lain.  Seperti  menganiaya,  membentak,  membunuh 

dll. 

3.  Kekerasan kolektif seperti perkelahian massal dan sindikat perampokan. 

4.  Kekerasan dengan skala besar, seperti peperangan dan terorisme. 

Kekerasan  juga  bisa  didefinisikan  sebagai  segala  bentuk  tindakan  yang 

mempunyai  unsur  pemaksaan,  tekanan,  perusakan,  dan  pelecehan  fisik  maupun 

psikologis  dalam  hubungan  pacaran  itulah  kekerasan  dalam  pacaran.  Meski  bisa 

terjadi pada lakilaki dan perempuan, fakta menunjukkan bahwa perempuanlah yang 

lebih sering menjadi korban adalah perempuan. 

Kekerasan  dalam  hubungan  pacaran  bisa  dibagi  dalam  tiga  bentuk.  Yang 

pertama  kekerasan  fisik,  misalnya  memukul,  menendang,  menjambak  rambut, 

mendorong, menampar, menonjok, mencekik, menganiaya bagian tubuh, menyundut 

dengan  rokok,  atau  memaksa  ke  tempat  yang  membahayakan  keselamatan.  Di 

Indonesia banyak kasus kekerasan dalam pacaran yang awalnya berupa penganiayaan 

fisik, tapi lalu berakhir tragis dengan pembunuhan. 

Kedua  adalah  kekerasan  seksual.  Bentuknya  bisa  berupa  rabaan,  ciuman, 

sentuhan  yang  tidak  kita  kehendaki,  pelecehan  seksual,  paksaan  untuk  melakukan 

hubungan  seks  dengan  beribu  satu  alasan  tanpa  persetujuan  kita.  Ketiga  adalah 

kekerasan  emosional.  Ini  berupa  ancaman,  tekanan,  cacian,  menjadikan  kita  bahan



olokolok dan tertawaan, memberi julukan yang bikin sakit hati, cemburu berlebihan, 

melarang  dan  membatasi  aktifitas,  membatasi  pergaulan,  larangan  bertegur  sapa 

dengan  orang  lain  dan  pemerasan.  Bentuk  kekerasan  ini  banyak  terjadi.  Namun, 

remaja  sering  tak  menyadarinya,  karena  biasanya  kekerasan  emosional  berdampak 

pada munculnya perasaan tertekan, tidak bebas dan tidak nyaman pada korbannya. 

Menurut  Johan  Galtung,  kekerasan  di  bagi  dalam  tiga  tipologi,  yaitu 

kekerasan  langsung,  kekerasan  struktural  dan  kekerasan  kultural.  Bentuk  tipologi 

tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut ini: 

Direct Violence 

Visible 

Invisible 

Cultural Violence  Struktural Violence 

Gambar 1.2 

Tipologi Kekerasan 

Ketiga tipologi ini memasuki waktu secara berbeda, contohnya analog dengan 

perbedaan  gempa  bumi.  Gempa  bumi  adalah  suatu  peristiwa,  gerakangerakan 

lempengan  tektonik  sebagai  sebuah  proses,  dan  garigaris  retakan  sebagai  suatu 

kondisi yang permanen. Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan. 

Kekerasan kultural merupakan kekerasan paling dasar dan merupakan sumber 

inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya adalah



strata  struktural  yang merupakan  ritmeritme  kekerasan  yang merupakan  polapola 

dari  kekerasan  kultural.  Puncaknya  adalah  kekerasan  yang  tampak  dengan  mata 

berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. 

Kekerasan  langsung  mewujud  pada  perilaku,  misalnya  pembunuhan, 

pemukulan,  intimidasi  dan  penyiksaan.  Kekerasan  struktural  atau  kekerasan 

melembaga mewujud pada konsep,  sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi pada 

pendidikan,  pekerjaan  dan pelayanan  kesehatan. Kekerasan  kultural  mewujud pada 

sikap,  perasaan,  nilainilai  yang  dianut  dalam  masyarakat,  misalnya  kebencian, 

ketakutan, rasisme, dan seksisme. 

Menurut  Johan  Galtung,  kekerasan  terjadi  bila  manusia  dipengaruhi 

sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktual berada berada di bawah 

realisasi  potensialnya. Artinya  ada  seseorang yang mempengaruhi  dengan caracara 

tertentu. 

Kekerasan  yang  tampak  atau  nyata,  baik  yang  personal  maupun  struktural 

dapat  dilihat  meskipun  tidak  langsung.  Sedangkan  kekerasan  tersembunyi  adalah 

sesuatu yang tidak terlihat atau tersembunyi, tetapi bisa dengan mudah akan terkuak. 

Pemahaman Johan Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau 

pengaruhnya terhadap manusia. 

Ciriciri seseorang yang biasanya menjadi pelaku kekerasan dalam hubungan 

berpacaran adalah : 

  Selalu bersikap manis setelah melakukan suatu tindakan kekerasan 

  Memiliki rasa kecemburuan yang besar



  Pintar memanipulatif keadaan untuk keuntungannya sendiri 

  Bersikap otoriter 

  Selalu merasa menjadi seorang korban walaupu dialah yang bersalah 

  Merasa dirinya adalah yang paling hebat dan tinggi derajatnya 

  Memiliki sifat yang mudah berubahubah 

  Mudah tersinggung 

  Menyesal setelah melakukan kesalahan tetapi tetap mengulanginya 

I.7.3.3. Persepsi Audiens Tentang Isi Kekerasan dalam Pesan Media 

Persepsi  adalah  inti  dari  komunikasi,  sedangkan  penafsiran  adalah  inti  dari 

persepsi,  yang  identik  dengan  penyandian  balik  dalam  proses  komunikasi.  Makna 

suatu  pesan  yang  dikirimkan  ke  otak  harus  dipelajari  terlebih  dahulu.  Otak  kita 

menerima  kirakira  dua  pertiga  pesan  melalui  rangsangan  visual.  Karena  televisi 

adalah media audio dan visual, maka televisi adalah media yang memiliki efek kuat. 

Di dalam klip musik yang ditayangkan di televisi, beberapa memiliki unsur 

unsur  yang  masuk  dalam  kategori  kekerasan.  Misalnya  memukul,  menampar, 

mendorong,  membentak,  dan  sebagainya  yang  termasuk dalam  sikap  penganiayaan 

dan  situasi  pertengkaran.  Pada  dasarnya  kekerasan  yang  ditayangkan  hanyalah 

penggambaran dari  lirik  lagu dan dramatisasi  semata untuk menggugah emosi pada 

penontonnya.  Dari  hal  tersebutlah  maka  muncul  persepsi  yang  berbedabeda  dari 

audiens tentang isi pesan  media tersebut.



Persepsi  mensyaratkan  suatu  objek  utnuk  dipersepsi.  Dalam  banyak  kasus, 

rangsangan  yang  menarik  perhatian  kita  cenderung  kita  anggap  lebih  penting  dari 

pada  yang  tidak  menarik  perhatian  kita.  Rangsangan  ini  cenderung  dianggap 

penyebab  kejadiankejadian  berikutnya.  Bagian  yang  terpenting  dalam  persepsi 

adalah  interpretasi  atas pesan  yang  kita peroleh melalui  salah satu  atau  lebih  indra. 

Namun individu tidak dapat mengintepretasikan makna setiap objek secara langsung, 

melainkan  mengintepretasikan  makna  informasi  yang  dipercayai  mewakili  objek 

tersebut.  Jadi  pengetahuan  yang  diperoleh  melalui  persepsi  bukan  pengetahuan 

mengenai  objek  yang  sebenarnya,  melainkan  pengetahuan  mengenai  bagaimana 

tampaknya objek tersebut. 

Seperti  dijelaskan  dalam  teori  SOR  (stimulusorganismresponse),  objek 

material  dari  psikologi  dan  komunikasi  adalah  sama,  yaitu  sikap,  opini,perilaku, 

kognisi  afeksi  dan  konasi. Menurut stimulus  respons  efek yang  ditimbulkan  adalah 

teori khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharaphkan dan 

memperkirakan  kesesuaian  antara  pesan  dan  reaksi  komunikasi.  Dalam  proses 

perubahan  sikap,  tampak bahwa  sikap  dapat  berubah,  hanya  jika  stimulus menerpa 

dengan benar informasi yang didapat. 

Mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang manyatakan bahwa dalam 

menelaah sikap yang baru ada tiga variable penting, yaitu perhatian, pengertian, dan 

penerimaan.  Stimulus  atau  pesan  yang  disampaikan  pada  komunikan  mungkin 

diterima atau mungkin juga ditolak. Komunikasi akan berlangsung bila ada perhatian 

dari  komunikan.  Proses  berikutnya  komunikan  akan  mengerti.  Kemampuan



komunikan  inilah  yang  melanjutkan  proses  berikutnya.  Kemampuan  komunikan 

mengolahnya  dan  menerimanya,  maka  terjadilah  kesediaan  untuk  mengubah 

hidupnya.

Dari  halhal  tersebut diatas, bisa kita bayangkan bagaimana unsur  kekerasan 

dapat  masuk  ke  dalam  klip  musik  yang  ditayangkan  di  televisi  dan  dilihat  oleh 

berbagaimacam  karakteristik  individu.  Seorang  individu  akan  melihat  adegan 

kekerasan tersebut, dan mempersepsikannya. Apa yang terlihat dari adegan kekerasan 

tersebut akan dimaknai berbedabeda oleh setiap individu, ada yang akan memaknai 

negatif ada juga yang positif. 

Bermacammacam  persepsi  tersebut  diantaranya  kekerasan  dalam  hubungan 

berpacaran adalah hal yang wajar untuk dilakukan, ada yang menganggap hal tersebut 

adalah biasa saja, ada yang mempersepsikan bahwa hal tersebut tidak patut ditiru, ada 

yang menganggap hal tersebut hanyalah suatu kejadian yang dibuatbuat oleh media, 

ada juga yang mempersepsikan bahwa kekerasan dalam hubungan berpacaran saat ini 

lazim  terjadi,  ada  juga yang menganggap hal  tersebut  tidak penting dan dilewatkan 

begitu saja, dan lain sebagainya. 

Banyak  hal  yang mendukung  proses  persepsi,  yaitu  psikologi,  keluarga  dan 

budaya, karena itu persepsi akan berbedabeda dari setiap individu. Contohnya dalam 

hal  psikologi,  yang  didalamnya  ada  unsur  pengalaman.  Seseorang  yang  memiliki 

pengalaman  tentang  kekerasan  akan  berbeda  persepsinya  dengan  seseorang  yang 

tidak  memiliki  pengalaman  terhadap  kekerasan.  Contoh  lain,  seseorang  yang



memiliki  budaya  yang  berbeda  akan  memiliki  persepsi  yang  berbeda  tentang 

kekerasan. 

D. Remaja 

Remaja  adalah periode  transisi antara masa anakanak ke masa dewasa  atau 

masa usia belasan tahun yaitu 14  21 tahun atau seseorang yang menunjukan tingkah 

laku  tertentu  seperti  susah  diatur,  mudah  dirangsang  perasaannya,  dan  sebagainya. 

Dalam  bidangbidang  tertentu  batasan  usia  remaja  berbedabeda,  seperti  dalam 

bidang hukum, hukum perdata memberikan batasan usia 21 tahun (atau kurang dari 

itu  asalkan  sudah  menikah)  untuk  menyatakan  kedewasaan  seseorang.  Berbeda 

dengan  hukum  pidana,  batasan  usia  remaja  adalah  18  tahun  (atau  kurang  dari  itu 

tetapi  sudah  menikah).  Bagi  hukum  pidana,  anakanak  di  bawah  18  tahun  masih 

merupakan tanggung jawab orang tuanya bila melanggar hukum pidana. 

Dalam  ilmu  kedokteran  dan  ilmuilmu  lainnya  yang  terkait  (seperti  biologi 

dan  ilmu  faal)  remaja  dikenal  sebagai  suatu  tahap perkembangan  fisik  dimana  alat 

kelamin mencapai kematangannya. Maka dari  itu dengan masih labilnya masamasa 

remaja  maka  para  remaja  tersebut  akan  mudah  untuk  dipengaruhi  oleh  berbagai 

tayangan yang ada di media massa karena para remaja mudah untuk dipersuasi sebab 

mereka masih labil. 

Tahaptahap perkembangan jiwa menurut Aristoteles adalah: 

1. 0 – 7 tahun masa kanakkanak (infancy) 

2. 7 – 14 tahun masa anakanak (boy hood)



3. 14 – 21 tahun masa dewasa muda / remaja (young manhood) 

Selain  itu  dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan ada  tiga  tahap 

perkembangan remaja, yaitu: 

a. Remaja awal (early adolescence) 

Tahap  ini  seseorang  masi  terheranheran  pada  tubuhnya  sendiri  dan  dorongan 

dorongan yang menyertai perubahanperubahan itu. 

b. Remaja madya (middle adolescence) 

Pada tahap ini remaja masih membutuhkan temanteman. 

c. Remaja akhir (late adolescence) 

Tahap  ini  adalah  masa  konsolidasi  menuju  periode  dewasa  dan  ditandai  dengan 

pencapaian lima hal di bawah ini: 

  Minat yang mantap terhadap fungsifungsi intelek 

  Egonya  mecari  kesempatan  untuk  bersatu  dengan  orangorang  dan 

pengalaman baru 

  Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi 

  Egosentrisme terlalu memusatkan perhatian pada dirinya sendiri 

  Tumbuh  dinding  yang  memisahkan  diri  pribadinya  dan  masyarakat 

umum 

I.7.4. Tinjauan Teori 

I.7.4.1. Teori efek media massa



Teori efek media terhadap publiknya sangat kuat dan tidak terbatas (unlimited 

effect,  19301950),  sedangkan  beberapa  tahun  kemudian  menyatakan  bahwa  efek 

pesan  media  massa  terbatas  (limited  effect,  19561970),  sesudah  masa  itu  (1970) 

sampai sekarang hasil survey efek pesan media massa terhadap publiknya dikatakan 

not so  limited effect. Tetapi  teori yang digunakan pada penelitian ini hanyalah  teori 

unlimited effect. 

Teori  unlimited  effect  menyatakan  bahwa  pesan  media  sebagai  pandangan 

awal  tahun  1930  sampai  1950  tercermin  dalam  asumsiasumsi magic  bullet  theory 

atau hypodermic needle theory. Kedua teori tersebut menyatakan bahwa: 

  Ada hubungan langsung antara isi pesan dan efek 

  Komunikator dianggap sangat kuat dalam mempersuasi 

  Komunikan dianggap tidak memiliki daya, baik secara sosial maupun 

psikologis  untuk  menolak  kekuatan  persuasif  komunikator 

(Stamm,1990:114) 

Hypodermic  needle  theory  adalah  sebuah  model  penelitian  yang  paling  tua 

dan  sangat  populer  di  Indonesia.  Model  ini  mengasumsikan  bahwa  komponen 

komunikasi  yaitu  komunikator,  pesan  dan  media,  dinilai  sangat  perkasa  dalam 

mempengaruhi  komunikasi.  Seakanakan  pesan  yang  disuntikan  menyebabkan 

perubahan sistem psikologis seseorang. Dalam model ini komunikan dianggap secara 

pasif menerima pesan komunikasi (Jalaluddin, 2007:62). 

Dengan  diberikannya  pesan  yang  berunsurkan  kekerasan  dengan  kuat  dan 

terusmenerus, maka audiens dinilai akan menyerap seluruh pesan tersebut dan akan



mempengaruhi  psikologis  audiens  tersebut.  Dalam  masalah  yang  dibahas  dalam 

skripsi  ini,  hipotesisnya  adalah  semakin  sering  seorang  remaja melihat  klip  musik 

yang  memiliki  unsur  kekerasan  di  televisi,  maka  remaja  itu  akan  meniru  adegan 

adegan kekerasan tersebut di dalam hubungan berpacaran. 

Pesan kekerasan yang ditayangkan televisi melalui klip musik dibuat seakan 

akan  sangat  nyata  dan  real.  Audiens  bisa  mempersepsikan  pesan  tersebut  sebagai 

suatu hal wajar  terjadi dalam kehidupan sehari. Kekerasan  tersebut bisa saja dinilai 

sudah  biasa  terjadi  dalam  hubungan  berpacaran,  sehingga  audiens,  yaitu  remaja, 

menirunya dan menerapkan kekerasan itu di dalam hubungan berpacaran. 

Teori lain yang mendukung teori unlimited effect adalah teori kultivasi. Salah 

satu yang mendasari munculnya teori ini adalah bahwa pada dasarnya manusia tidak 

mempunyai  kebebasan  untuk  menentukan  bagaimana  mereka  berpikir,  apa  yang 

dirasakannya  dan  bagaimana mereka  hidup.  Umumnya mereka  mereaksi  apa  yang 

mereka lihat dari televisi. 

Kultivasi berarti penguatan, pengambangan, perkembangan, penanaman, atau 

pereratan.  Maksudnya,  bahwa  terpaan  media  (khususnya  televisi)  mampu 

memperkuat persepsi khalayak. Hal ini tampak pada hipotesis dasar analisa kultivasi 

yaitu,  semakin  banyak  waktu  seseorang  menonton  televisi  akan  semakin  ia  hidup 

dalam dunia  yang dibuat oleh  televisi. Menurut  teori  ini  seseorang  akan memaknai 

dunia dengan pengaruh pemaknaan dari televisi. 

Teori kultivasi dibuat oleh George Gerbner. Ia memulai penelitiannya tentang 

indikator  budaya  pada  pertengan  tahun 60an. George  Gerbner  berpendapat  bahwa



televisi memiliki  efek yang  relatif kecil akan  tetapi  sifatnya yang  stimulan maka  ia 

memilik  efek  yang  memanjang,  memiliki  efek  gradual,  tidak  secara  langsung 

mempengaruhi akan tetapi berjalan secara kumulatif dan efek yang cukup signifikan. 

Teori  kultivasi  dalam  bentuknya  yang  paling  mendasar,  percaya  bahwa  televisi 

bertanggung  jawab  dalam  membentuk,  mendoktrin  konsepsi  pemirsanya  mengenai 

realitas  sosial  yang  ada disekitarnya.  Efek  pesan yang diberikan  terusmenerus dan 

secara tersamar telah membentuk persepsi individu dalam memahami realitas sosial. 

(Syaiful rohim, 2009:193) 

Teori  ini  memisahkan  efek  pertama  dan  efek  kedua.  Efek  pertama  adalah 

keyakinankeyakinan yang bersifat umum mengenai fenomenafenomena yang terjadi 

dalam kehidupan seharihari, contohnya kelaziman melakukan kekerasan. Efek kedua 

adalah perilaku yang lebih spesifik, contohnya taat kepada hukum. 

Teori  ini  juga memisah  audiens  ke  dalam  dua bagian,  yaitu  penonton berat 

dan  penonton  ringan.  Perhatian  yang  lebih  banyak  diberikan  pada  jenis  penonton 

berat, penonton berat akan lebih mudah terpengaruh pada realitas yang dibentuk oleh 

media. Efek yang mereka dapat dari pesan media merupakan apa yang telah mereka 

alami dalam kehidupan seharihari. 

Hawkins dan Pingree (1982) menemukan model proses kultivasi, yaitu bahwa 

proses kultivasi pikiran terbagi dua, yaitu learning dan constructing (J. Bryant and D. 

Zillman  (Eds),  2002). Apa  yang  dilihat  oleh  audiens  kemudian  akan melalui  tahap 

belajar  dan  diikuti  tahap  mengkonstruksi  dalam  pikiran  audiens  (Syaiful  Rohim, 

2009:194).



I.8. Definisi Konsep dan Operasional 

I.8.1. Definisi Konseptual 

Konsep  adalah  abstraksi  yang dibentuk dengan menggeneralisasikan halhal 

khusus  (Kerlinger,  1971:28,  dalam  buku  Jalaludin  Rahmat,  2007:12).  Bila  konsep 

dari korelasi terpaan  tayangan kekerasan dalam klip music pop Indonesia di televisi 

dengan  persepsi  remaja  tentang  kekerasan  dalam  hubungan  berparan  diidentifikasi 

maka maknanya adalah “serangan program/ acara yang berbentuk tekanan, paksaan, 

perusakan,  pelecehan,  dan  sebagainya,  fisik  maupun  psikologis  dalam  visualisasi 

gabungan  gambargambar  yang  berdurasi  ±3  menit,  yang  terdiri  dari  gabungan 

nadanada  berirama  sederhana  di  media  penyiaran  gambar  yang  disertai  bunyi, 

dengan proses manusia berumur 1421 tahun member makna tentang segala bentuk 

tekanan, paksaan, perusakan, pelecehan,fisik maupun psikologis, dalam ikatan yang 

lebih dari pertemanan”. 

Definisi  konseptual  digunakan untuk menghindari  penafsiran  yang  berbeda 

beda  tentang  variable  penelitian. Maka  dalam  penelitian  ini  definisi  konseptualnya 

sebagai berikut : 

a. Tayangan kekerasan 

Tayangan  adalah  program  yang  disajikan  oleh  stasiun  televisi  dalam  kurun 

waktu  tertentu.  Sedangkan yang di maksud dengan  kekerasan  adalah  segala bentuk 

tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik 

maupun psikologis.



Jadi  tayangan kekerasan  adalah program yang disajikan oleh  stasiun  televisi 

dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  berisi  bentuk  tindakan  yang  mempunyai  unsur 

pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik maupun psikologis. 

b. Klip musik pop Indonesia 

Klip musik adalah tayangan lagu dalam bentuk audio visual dalam durasi 35 

menit.  Pop  adalah salah  satu  aliran musik dan  salah satu  aliran musik yang mudah 

dikenal dan dinikmati oleh segala kalangan. 

Jadi  klip  musik  pop  Indonesia  adalah  tayangan  lagu  dalam  bentuk  audio 

visual dalam durasi 35 menit dengan aliran musik yang mudah dikenal dan dinikmati 

oleh segala kalangan di Indonesia. 

c. Persepsi remaja 

Persepsi  didefinisikan  sebagai  cara  organisme  memberi  makna.  Remaja 

adalah periode transisi antara masa anakanak ke masa dewasa atau masa usia belasan 

tahun yaitu 1421 tahun atau seseorang yang menunjukan tingkah laku tertentu seperti 

susah diatur, mudah dirangsang perasaannya, dan sebagainya. 

Jadi persepsi  remaja adalah cara organisme (individu) yang sedang di dalam 

periode masa transisi antara masa anakanak ke masa dewasa, yaitu 1421 tahun atau 

seseorang  yang  menunjukan  tingkah  laku  tertentu  seperti  susah  diatur,  mudah 

dirangsang perasaannya, dan sebagainya dalam member makna. 

d. Kekerasan dalam berpacaran 

Kekerasan  didefinisikan  sebagai  segala  bentuk  tindakan  yang  mempunyai 

unsur  pemaksaan,  tekanan,  perusakan,  dan  pelecehan  fisik  maupun  psikologis.



Berpacaran  adalah  hubungan  dua  individu  (yang  berlawanan  jenis)  yang  memiliki 

ikatan dan kedekatan lebih dari sekedar perteman. 

Jadi  kekerasan  dalam  berpacaran  adalah  segala  bentuk  tindakan  yang 

mempunyai  unsur  pemaksaan,  tekanan,  perusakan,  dan  pelecehan  fisik  maupun 

psikologis  dalam  hubungan  dua  individu  (yang  berlawanan  jenis)  yang  memiliki 

ikatan dan kedekatan lebih dari sekedar teman. 

I.8.2. Definisi Operasional 

I.8.2.1. Variabel bebas 

Variabel  bebas  adalah  variabel  yang  mempengaruhi  atau  yang  diselidiki 

pengaruhnya. Dalam penelitian ini variable bebas adalah terpaan tayangan kekerasan 

dalam  klip musik pop  Indonesia di  televisi. Definisi dari  variabel  x  tersebut  adalah 

bagaimana seseorang menyalakan  televisi, mencari acara  yang disukainnya, melihat 

acara itu dengan seksama, menyimaknya dan menikmatinya sampai akhir dari acara, 

lalu  seseorang  tersebut  akan mengingatnya  dan mengulanginya  di waktu  yang  lain 

dengan  acara  dan  tema  yang  sama  seperti  saat  yang  ia  lihat  pertama  kali.  Sebagai 

indikator dalam variabel tersebut adalah: 

  Frekuensi  melihat  tayangan  klip  musik  pop  Indonesia  di  televisi 

bertema kekerasan 

  Intensitas  menyimak  dan  menikmati  tayangan  klip  musik  pop 

Indonesia di televisi dengan cara memperhatikan dan mengingat.



  Proses  mengingat  tayangan  klip  musik  pop  Indonesia  berunsurkan 

kekerasan di televisi 

I.8.2.2. Variabel terikat 

Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  diramalkan  akan  timbul  dalam 

hubungannya  yang  fungsional  dari  variabel  bebas.  Adapun  yang  menjadi  variabel 

terikat  yaitu  persepsi  remaja  tentang  kekerasan  dalam  suatu  hubungan  berpacaran. 

Definisi dari variabel y tersebut adalah bagaimana seseorang melihat suatu objek atau 

subjek  yang  menarik  perhatiannya  melalui  inderaindera  yang  dimilikinya,  lalu 

seseorang  tersebut  akan mengorganisasikan dan menafsirkan    informasi  tersebut  di 

dalam pikirannya, dan memaknai hal tersebut sesuai dengan apa yang ia inginkan dan 

ketahui sebelumnya. Indikatornya yang dapat menjadi tolak ukur antara lain : 

 Proses memaknai suatu sikap atau hal tentang sikap melukai orang lain, baik fisik, 

seksual, maupun emosional dalam hubungan berpacaran. 

 Proses internal untuk mengorganisasikan rangsangan karena adanya potensi imitasi. 

 Proses menafsirkan sebuah informasi yang didapat melalui indera. 

I.9. Metode Penelitian 

I.9.1. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  eksplanatif  karena 

penelitian  ini  meneliti  dan mengukur  satu  atau  lebih  variabel  penelitian,  selain  itu 

peneliti  juga ingin mengukur hubungan (korelasi pengaruh) antara dua variabel atau



lebih,  Yaitu  antara  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Variabel  adalah  objek 

penelitian  yang  menjadi  titik  pusat  perhatian  suatu  variabel  (Arikunto,  2006:115). 

Karena  penelitian  ini  mengukur  seberapa  besar  korelasi  sebuah  variabel  terhadap 

variabel  lainnya.  Bentuk  data  yang  digunakan  adalah  data  ordinal.  Skala  ordinal 

adalah  skala  yang menjabarkan  variabel  ke dalam  suatu  rentangan yang bertingkat. 

Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel ke dalam kelompok, tetapi juga 

melakukan rangking terhadap kategori. 

Metode  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah metode  survey  audiens, 

yaitu peneliti tidak hanya meneliti satu variabel. 

I.9.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di kota Malang, tepatnya di SMA Negeri 9 Malang. 

Meskipun penelitian ini hanya dilakukan di satu SMA, yaitu SMA Negeri 9 Malang, 

penelitian  ini mampu menggambarkan  kondisi di  SMA Negeri  lain  di  kota Malang 

karena pada umumnya karakteristik siswasiswinya tidak  jauh berbeda, yaitu remaja 

usia  14  –  21  tahun,  pernah  memiliki  atau  sedang  memiliki  pasangan,  dan  pernah 

menonton klip music “Cinta Ini Membunuhku” dari D’Masiv. 

I.9.3. Populasi dan Sampel 

I.9.3.1. Kriteria Populasi 

Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek  /  subjek  yang 

mempunyai  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk



dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya,  kriteia  populasinya  adalah  remaja 

siswa siswi yang masih terdaftar di SMA Negeri 9 Malang. 

I.9.3.2. Ukuran Populasi 

Populasi  adalah  keseluruhan  satuan  analisis  yang  hendak  diteliti.  Populasi 

penelitian  ini adalah siswa siswi SMA Negeri 9 Malang berjumpah 146 siswa yang 

sesuai dengan kriteria sebagai berikut : 

a.  Siswa  siswi  yang  masih  terdaftar  di  SMA  Negeri  9  Malang  saat 

penelitian dilakukan, yaitu siswa siswi kelas 1 dan kelas 2. 

b.  Pernah atau sedang memiliki pasangan (pacar). 

c.  Pernah menonton klip musik “Cinta Ini Membunuhku” dari D’Masiv. 

I.9.3.3. Teknik Sampling 

Teknik  sampling  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik 

sampling  stratified  random  proposional.  Karena  unsur  populasi  berkarakteristik 

heterogen,  dan  heterogenitas  tersebut  mempunyai  arti  yang  signifikan  pada 

pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mencari sampel dengan cara ini. 

Langkah  awalnya,  peneliti  harus mendapatkan data  seluruh  kelas  dan  siswa 

SMA Negeri 9 Malang. Karena kepentingan Ujian Akhir Nasional, maka yang dapat 

dijadikan  responden  hanya  siswa  kelas  1  dan  kelas  2.  Cara  dan  proses  teknik 

sampling ini adalah :



1. Menyiapkan absensi kelas 1 dan kelas 2, yang seluruhnya berjumlah 16  kelas, 8 

kelas untuk kelas 1dan 8 kelas untuk kelas 2. 

2. Menentukan jumlah kelas di setiap tingkatan kelas yang akan di jadikan responden 

penelitian. Caranya  dengan menggunakan rumus : 

ΣKelas di setiap tingkatan kelas 

____________________________    X   Jumlah sampel yang diinginkan 

ΣKelas keseluruhan 

Perhitungan kelas 1   :  8 

________  X  4 = 2 

16 

Perhitungan kelas 2    :  8 

_______  X  4 = 2 

16 

Jadi yang akan dijadikan responden adalah 2 kelas di kelas 1 dan 2 kelas di kelas 2. 

Setelah  dilakukan  proses  undian  bagi  seluruh  kelas,  maka  didapat  kelas  X5  (35 

siswa),  X6  (36  siswa),  XI  Bahasa  (37  siswa)  dan  XI  IPS  1(38  siswa).  Sehingga 

jumlah seluruh siswa di tingkat 1dan tingkat 2 adalah 146 siswa.



Setelah mendapatkan 4  kelas  untuk diteliti,  maka  peneliti  harus mengambil 

siswa  siswi di dalam  setiap kelaskelas yang  terpilih dengan menggunakan kembali 

teknik  sampling  stratified  random  proposional.  Yang  dimaksud  proposional  dalam 

teknik sampling adalah jumlah sampel dalam setiap stratum sebanding dengan jumlah 

populasi dalam stratum tersebut. 

Rumus yang digunakan tetap sama dengan sebelumnya, yaitu: 

Σ siswa di tiap kelas 

_________________  X  jumlah sampel yang diinginkan 

Σ siswa keseluruhan 

35 

X5 :  _____  X 70 = 16 siswa ( 8 siswa putra dan 8 siswi putri) 

146 

36 

X6 :  _____  X 70 = 17 siswa ( 7 siswa putra dan 8 siswi putri) 

146 

37 

XI Bahasa :  _____  X 70 = 17 siswa ( 8 siswa putra dan 7 siswi putri) 

146 

38 

XI IPS 1 :  _______  X 70 =18 siswa ( 9 siswa putra dan 9 siswi putri) 

146



Jadi total sampel yang akan diteliti adalah 68 siswa. 

I.10. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. dokumentasi, adalah jenis teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data 

data mengenai populasi dan sampel dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian 

ini  yaitu  mengumpulkan  absensi  seluruh  siswa  mulai  dari  kelas  1  sampai  kelas  2 

SMA Negeri 9 Malang untuk mengetahu jumlah populasinya. 

2.  Kuisioner  dalam  penelitian  ini  berbentuk  kuisioner  langsung,  dimana  kuisioner 

akan  langsung  diberikan  secara  langsung  pada  responden  tanpa  menggunakan 

perantara  (Bimo,  1978:36). Dalam  kuisioner,  jenis  pertanyaan  yang  akan  diberikan 

adalah  pertanyaan  tertentu,  yaitu  bentuk  pertanyaan  dimana  responden  tinggal 

memilih  jawaban  dari  alternativealternatif  jawaban  yang  telah disediakan.  Dengan 

demikian, dalam kuisioner bentuk ini responden tinggal memilih jawaban dari sekian 

kemungkinan  jawaban  yang  ada  dan  karenanya  responden  tidak  bebas  lagi  dalam 

menjawab  pertanyaanpertanyaan,  tetapi  terikat  pada  jawabanjawaban  yang  telah 

disediakan (Bimo, 1978:36). 

Dalam  penelitian  ini  peneliti  telah  menyebarkan  kuisioner  yang  bermaksud 

untuk mencari  sampel  penelitian dari  kelas  1  dan  kelas  2.  Hal  ini  dilakukan  untuk 

mencari tau siswa mana saja yang pernah menonton klip musik beradegan kekerasan 

dari  D’Masiv  dan  siswa  mana  yang  pernah  atau  sedang  memiliki  hubungan



berpacaran.    Selain  di  dalam  kuisioner  berisi  tentang  kriteria  populasi,  kuisioner 

tersebut  juga  berisi  pertanyaanpertanyaan  yang  akan  digunakan  untuk  pehitungan 

analisis. 

I.11. Analisa Data 

I.11.1. Menguji Validitas Penelitian 

Pengujian  validitas  menurut  Arikunto  (2006:168)  menjelaskan  bahwa  yang 

dimaksud dengan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kehandalan 

atau  kesahihan  suatu  alat  ukur. Dalam  penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  rumus 

korelasi  kendal  tau. Rumus korelasi kendal  tau digunakan untuk mencari  hubungan 

dan menguji hipotesis antara dua variabel atau  lebih, bila datanya berbentuk ordinal 

atau rangking. Kelebihan teknik ini adalah bisa digunakan untuk menganalisis sampel 

yang jumlah anggotanya lebih dari 10. rumus dasar yang digunakan adalah : 

ΣA  ΣB 

τ =  ____________ 

N (N – 1) 

2 

τ  = Koefisien korelasi kendal tau yang besarnya (1 < τ < 1) 

A  = Jumlah rangking atas 

B  = Jumlah rangking bawah 

N  = Jumlah anggota sampel



uji  signifikasi koefisien korelasi menggunakan rumus z, karena distribusinya 

mendekati distribusi normal. Rumusnya adalah : 

τ 

z  =   _____________ 

√ 2 (2N + 5) 

√  9N (N – 1) 

Harga z selanjutnya dibandingkan dengan harga z tabel. Untuk uji dua pihak, 

maka taraf kesalahan 1% di bagi 2, sehingga menjadi 0,5%. 

I.11.2. Menguji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas  adalah  suatu  instrument  yang  dapat  dipercaya  untuk  digunakan 

sebagai  alat  pengumpul  data  karena  instrument  tersebut  sudah  baik  (Arikunto, 

2006:178). dalam pengukuran reliabilitas peneliti melakukan pengujian dengan sekali 

test  saja  (one  shoot)  yaitu  pengukuran  yang  dilakukan  hanya  pada  satu  waktu 

kemudian  dilakukan  perbandingan  dengan  pertanyaan  lain.  Metode  ini  dilakukan 

dengan metode  alpha, dimana  suatu kuisioner dikatakan reliable  jika nilai cronbach 

Alpha lebih besar daro 0,6. 

Rumus Cronbach Alpha adalah : 

k  ∑Si² 

ri =  1 



k – 1  St² 

ri  = Nilai reliabilitas 

∑Si  = Jumlah varians skor tiaptiap ikon 

St  = Varians total 

k  = Jumlah item 

I.11.3. Analisis Data dan pengujian Hipotesis 

Penelitian dengan judul korelasi antara terpaan kekerasan dalam tayangan klip 

musik  pop  Indonesia  di  televisi  dengan  persepsi  remaja  tentang  kekerasan  dalam 

hubungan  berpacaran  menggunakan  rumus  analisa  data  korelasi  Kendal  tau.  Dari 

perhitungan  rumus  tersebut  akan  di  ketahui  hipotesis  yang  sesuai  dengan  hasil 

penelitian.  Bila  nilai  hitung  lebih  besar  dari  nilai  tabel  maka  hasil  Ho  ditolak 

(signifikan),  tetapi  bila  nilai  hitung  lebih  kecil  dari  nilai  tabel  maka  Ho  diterima 

(tidak signifikan). Setiap pilihan jawaban di dalam kuisioner di berikan nilai masing 

masing. Sistem pemberian nilai atau skor untuk alternatif jawaban di dalam kuisioner 

diberikan seperti pada table di bawah ini. 

Tabel 1.3 

Skor 

Alternative Jawaban  Skor 

A 

a. 17 – 20 kali 
5



a. Sangat memperhatikan 

a. Sangat wajar 

B 

b. 16 – 13 kali 

b. Memperhatikan 

b. Wajar 

4 

C 

c. 9 – 12 kali 

c. Kurang memperhatikan 

c. Kurang wajar 

3 

D 

d. 5 – 8 Kali 

d. Tidak memperhatikan 

d. Tidak wajar 

2 

E 

e. 1 – 4 kali 

e. Sangat tidak memperhatikan 

e. Sangat tidak wajar 

1 

Setelah  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  data 

tersebut. Untuk mengetahui  korelasi  antara  variable X  (Tayangan  kekerasan  dalam



klip musik pop  Indonesia)  terhadap  variable Y  (Persepsi  remaja  tentang  kekerasan 

dalam  hubungn  berpacaran),  maka  digunakan  rumus  korelsi  kendal  tau,  yaitu 

(Sugiono, 2009:253) : 

ΣA  ΣB 

τ =  ____________ 

N (N – 1) 

2 

τ  = Koefisien korelasi kendal tau yang besarnya (1 < τ < 1) 

A  = Jumlah rangking atas 

B  = Jumlah rangking bawah 

N  = Jumlah anggota sampel 

uji  signifikasi koefisien korelasi menggunakan rumus z, karena distribusinya 

mendekati distribusi normal. Rumusnya adalah : 

τ 

z  =   _____________ 

√  2 (2N + 5) 

√  9N (N – 1) 

Harga z selanjutnya dibandingkan dengan harga z tabel. Untuk uji dua pihak, 

maka taraf kesalahan 1% di bagi 2, sehingga menjadi 0,5%. 

Hipotesis untuk rumusan masalah pertama adalah :



Ho  :  Tidak  terdapat  korelasi  terpaan  tayangan  kekerasan  dalam  klip musik  pop 

Indonesia  di  televisi  dengan  persepsi  remaja  tentang  kekerasan  dalam  hubungan 

berpacaran 

Hi  :  Terdapat  korelasi  terpaan  tayangan  kekerasan  dalam  klip  musik  pop 

Indonesia  di  televisi  dengan  persepsi  remaja  tentang  kekerasan  dalam  hubungan 

berpacaran. 

Hipotesis untuk rumusan masalah kedua adalah: 

Ho  :  Tidak  eratnya  korelasi  terpaan  tayangan  kekerasan  dalam  klip  musik  pop 

Indonesia  di  televisi  dengan  persepsi  remaja  tentang  kekerasan  dalam  hubungan 

berpacaran. 

Hi  : Eratnya korelasi terpaan tayangan kekerasan dalam klip musik pop Indonesia 

di televise dengan persepsi remaja tentang kekerasan dalam hubungan berpacaran.


