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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, seiring berkembangnya zaman berbagai tuntutan kebutuhan 

dalam pertukaran informasi memiliki peranan yang sangat penting. Seperti yang 

diketahui saat ini pilihan utama dari masyarakat untuk memperoleh informasi 

dan hiburan adalah melalui media massa. Kemampuan media massa dalam 

merangkup waktu dan perhatian lebih dari berfungsi sebagai sumber informasi 

dan hiburan tetapi sangat mungkin untuk mempengaruhi khalayak, terutama 

beberapa khalayak yang sifatnya mudah dipengaruhi seperti anak-anak. 

Teknologi itu ada berbagai macam bentuknya, salah satunya ialah televisi. 

Televisi memiliki kedudukan yang sangat penting didalam masyakat luas yakni 

sebagai penyampaian informasi yakni bisnis, hiburan, pendidikan dan politik. 

Televisi merupakan salah satu media massa yang umum digunakan dan 

merupakan media massa yang paling efektif dalam penyampaian sebuah 

informasi atau kabar yang disebabkan dengan adanya sifat audio visual 

didalamnya. Apalagi dalam era persaingan program yang kian marak, khususnya 

program di televisi swasta yang berlomba-lomba untuk menjadikan sebuah 

program acara sebagai program yang diminati masyarakat (Latief & Utud. 

2015:5). 

Menurut hasil kajian Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, rata-rata 

anak usia sekolah dasar banyak menghabiskan waktunya untuk menonton televisi 

antara 30-35 jam didalam seminggu, yang berarti bahwa didalam sehari anak-
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anak menonton televisi lebih dari 4-5 jam, sedangkan pada hari minggu hingga 7-

8 jam, jika dihitung didalam setahun maka diperkirakan terdapat sekitar 1.400 

jam waktu yang digunakan hanya untuk menonton televisi semata, atau sekitar 

18.000 jam sampai anak-anak lulus dari SLTA. Kebanyakan orangtua tidak 

menyadari dampak kebebasan media yang kurang baik bagi anak-anak. Indikasi 

tersebut terlihat akibat dari tidak diawasinya anak-anak dengan baik pada saat 

menonton tayangan di televisi meski dilayar diterapkan kata-kata dengan 

Bimbingan Orangtua (BO), Dewasa (D) dan Remaja (R) (lifestyle.kompas.com). 

Kemudahan mendapatkan akses untuk menonton tayangan televisi yang 

diinginkan akan membuat masyarakat semakin sering mendapatkan terpaan-

terpaan dari tayangan yang di tonton tersebut. Sosialisasi merujuk kepada cara-

cara dimana seorang individu mengadopsi sebuah perilaku dan nilai-nilai dari 

satu kelompok. Keluarga sebagai lingkungan hidup primer dari seorang individu 

dapat memiliki karakteristik hubungan antarpersonal yang mendalam sebagai 

jalan untuk menjaga keharmonisan hubungan internal didalam keluarga. Program 

acara di televisi jika disimak cenderung muncul dengan mempunyai kesamaan 

didalam isi dari acara yang ditayangkan (Baksin. 2006:44). Oleh karena proses 

perubahan yang cepat jika tidak diantisipasi secara baik dan cermat maka akan 

mengakibatkan dampak yang luar biasa. 

Menurut KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia lewat 

Komisioner KPAI,  Retno Listyarti mengatakan terdapat 445 kasus dibidang 

pendidikan yang ditangani sepanjang 2018. Sebanyak 228 kasus atau 51,20 

persen di antaranya merupakan kasus kekerasan baik fisik, seksual, dan verbal. 
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Kekerasan fisik yang dialami anak-anak di sekolah kebanyakan dilakukan oleh 

pendidiknya. Tindakannya pun beragam mulai dari menampar, menjemur, 

menjilat didalam kamar mandi, push up, sit up, hingga diminta untuk merokok 

yang kemudian direkam dengan video dari alat komunikasi. Kekerasan seksual 

juga banyak terjadi di sekolah dan dilakukan oleh pendidik, terutama di sekolah 

dasar dan menengah pertama. Korbannya tidak hanya murid perempuan saja 

tetapi juga pada murid laki-laki. Bahkan di sepanjang tahun 2018 justru murid 

laki-laki yang lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku 

kekerasannya kebanyakan dilakukan oleh guru maupun petugas sekolah 

(nasional.tempo.co). 

Peneliti memilih tayangan One Pride MMA (Mixed Martial-Arts) yang 

ditayangkan setiap hari sabtu jam 10 malam dengan durasi waktu selama 2 jam 

penayangan di stasiun televisi TVOne ini, karena ditayangan tersebut terdapat 

adegan-adegan yang menampilkan tindak kekerasan, adanya kata-kata 

mengumpat maupun tindakan provokasi yang dilakukan baik sebelum 

pertandingan dimulai maupun ketika pertandingan sedang berlangsung. Apalagi 

program acara Mixed Martial-Arts merupakan salah satu program acara di 

televisi yang dimana dalam setiap pertandingannya seringkali menyajikan 

pertarungan dengan menggunakan teknik-teknik yang cukup keras dan 

berbahaya, yang bisa saja secara tidak diketahui dapat ditiru oleh anak dibawah 

umur.  

Dari pemaparan tersebut memang menunjukkan adanya sebuah efek yang 

ditimbulkan setelah seseorang mengonsumsi komunikasi massa. Oleh karena itu, 
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peneliti mengambil judul demikian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh terpaan tayangan televisi terhadap perubahan perilaku pada anak-anak. 

Alasan peneliti mengambil tempat di SMP Muhammadiyah 01 Malang karena 

pada tahun 2017 seperti yang diberitakan oleh malangvoice.com, bahwa di 

sekolah tersebut pernah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru 

kepada anak muridnya karena tidak serius dalam hal melakukan kegiatan shalat 

sunah dhuha rutin yang dilakukan sehingga membuat guru yang mengajar 

tersebut marah kemudian memberikan sebuah pukulan ke bagian perut si siswa 

yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si siswa dengan niatan agar 

tidak mengulangi kesalahan yang sama kembali. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis 

ingin membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh terpaan tayangan One Pride MMA di televisi terhadap 

peningkatan agresivitas anak di sekolah ? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan tayangan One Pride MMA di televisi 

terhadap peningkatan agresivitas anak di sekolah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun sebuah tujuan penelitian yang ingin dikemukakan dari rumusan 

masalah diatas yakni sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui adakah pengaruh terpaan tayangan One Pride MMA di 

televisi terhadap peningkatan agresivitas anak di sekolah. 
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2. Ingin mengetahui seberapa besarkah pengaruh terpaan tayangan One Pride 

MMA di televisi terhadap peningkatan agresivitas anak di sekolah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Hasil dari ini penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai media 

rujukan referensi dan memberikan kontribusi dalam hal memperkaya bahan 

penelitian untuk peneliti selanjutnya yang memiliki isu serupa dengan judul 

penelitian yakni pengaruh terpaan tayangan terhadap peningkatan agresivitas 

pada anak, berguna untuk mahasiswa di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang terutama untuk prodi Ilmu Komunikasi. 

2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk dijadikan 

sebagai masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan 

berkenaan dengan penelitian ini. Dengan adanya hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadikan masukan kepada orangtua dirumah untuk selalu 

mengawasi anak-anaknya dalam berbagai macam kegiatan terutama saat 

menonton bermacam tayangan di televisi, dimana di setiap tayangan-

tayangannya belum tentu menghadirkan sebuah tayangan yang baik untuk 

disaksikan sehingga nantinya tidak merambat ketika sedang berada dalam 

kehidupan bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya. 

 


