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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media massa saat ini sudah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Dahulu orang menggunakan media cetak untuk mendapatkan 

informasi terbaru tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. 

Dalam berbagai wacana tentang fungsi media massa, disebutkan 4 fungsi 

media massa yaitu fungsi penyalur informasi, fungsi mendidik, fungsi 

menghibur, dan fungsi mempengaruhi (Pareno, 2005:7). Namun dengan 

perkembangan teknologi yang semakin modern dan tingginya kebutuhan 

masyarakat akan informasi, pada masa kini orang beralih menggunakan media 

elektronik. Hal ini disebabkan media elektronik lebih efisien, praktis, dan 

menarik.  

Salah satu media elektronik yang paling umum di masyarakat adalah 

televisi. Televisi mengalami perkembangan secara dramatis, terutama melalui 

pertumbuhan televisi kabel. Transmisi program televisi kabel menjangkau 

seluruh pelosok negeri dengan bantuan satelit dan diterima langsung pada 

layar televisi di rumah dengan menggunakan wire atau microwave (wireless 

cable) yang membuka tambahan saluran televisi bagi pemirsa. Televisi 

tambah marak lagi setelah dikembangkannya  Direct Broadcast Satellite 

(DBS) (Ardianto dkk, 2007:134). 

Semakin maraknya pertumbuhan televisi, menyebabkan terjadi 

persaingan yang semakin ketat di industri pertelevisian indonesia. Setiap 
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stasiun televisi di Indonesia berlomba-lomba menayangkan acara andalan 

mereka pada jam tertentu sesuai dengan sasaran audiensnya. Ada banyak jenis 

program acara yang ditayangkan seperti tayangan berita fenomena atau 

peristiwa yang terjadi, sinetron, film layar lebar, talk show, variety show, 

music show, serial animasi kartun, dan lain-lain. Salah satu contoh acara 

televisi yang menarik banyak pemirsa yaitu serial animasi kartun. Tayangan 

ini bersegmentasi pada anak-anak. Namun tidak bisa d pungkiri jika khalayak 

remaja juga menggandrungi tayangan animasi. 

Salah satu tayangan animasi yang menarik minat penonton saat ini ialah 

Larva. Larva ialah tayangan animasi buatan Korea yang bercerita tentang 

kehidupan 2 larva yang bersahabat di selokan bersama teman-temannya. Ada 

kumbang tanduk, lalat, cacing tanah, dan lain-lain. Kartun Larva ini terdiri 

dari dua tokoh yang lucu, iseng, usil dan banyak lagi tingkah polos mereka. 

Tak ayal terkadang dalam setiap episodenya, kedua karakter tersebut saling 

membully  satu sama lain bahkan dengan karakter pembantu lainnya. Aksi 

bully yang dipertontonkan oleh kedua karakter  membuat penikmat tayangan 

ini tertawa terbahak-bahak. 

Dalam Bahasa Indonesia secara etimologi kata bullying berarti 

penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Istilah bullying dalam 

Bahasa Indonesia biasanya menggunakan menyekat (berasal dari kata sekat) 

dan pelakunya (bully) disebut penyekat. Menyekat berarti  mengganggu, 

mengusik, dan merintangi orang lain (Novan dalam Dwiyan, 2012:12). Oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pemaknaan audiens terhadap 
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unsur bullying yang terdapat dalam tayangan animasi tersebut dengan 

mengangkat judul penelitian “Pemaknaan Unsur Bulying Pada Tayangan 

Animasi (Analisis Resepsi Pada Penonton Tayangan Animasi “Larva”)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang permasalahan diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan audiens 

terhadap unsur bullying yang terdapat dalam tayangan animasi Larva ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana audiens 

memaknai unsur-unsur Bullying yang terdapat dalam tayangan animasi Larva. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi 

para peneliti selanjutnya yang akan meneliti kasus serupa khususnya 

tentang tayangan televisi animasi dan unsur bullying yang ada pada 

tayangan animasi. 

D.2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca 

dan peneliti selanjutnya untuk menganalisa pesan yang disampaikan dan 

pemaknaan unsur bullying dalam setiap tayangan animasi. 


