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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Komunikasi Massa 

Menurut Onong U. Effendy (1986:76), komunikasi massa ialah 

penyebaran pesan dengan menggunakan media massa yang abstrak, yakni 

sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. Pembaca surat 

kabar, pendengar radio, penonton televisi dan film tidak tampak oleh si 

komunikator, dengan demikian maka jelaslah bahwa komunikasi massa atau 

komunikasi melalui media massa sifatnya satu arah. Begitu pesan disebarkan 

melalui komunikator, tidak diketahui apakah pesan itu diterima, dimengerti 

atau dilakukan oleh komunikan. 

Wartawan surat kabar, penyiar radio, penyiar televisi atau sutradara 

film tidak mengetahui nasib pesan yang disampaikan pada khalayak. Hal ini 

perlu ditekankan sebab ada beberapa media yang bukan termasuk ke dalam 

media massa yakni media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan, 

dan lain sebagainya. Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada 

penerimaan pesan yang berkaitan dengan media massa. Massa yang dalam 

sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran dari media massa. Oleh sebab 

itu, massa disini menunjuk kepada khalayak, penonton, audience, pemirsa, 

atau pembaca dan dari beberapa istilah tersebut berkaitan dengan media 

massa. 

Dalam komunikasi massa membutuhkan gatekeeper atau penyeleksi 

informasi untuk beberapa individu atau sebuah kelompok yang bertugas 
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dalam menyampaikan atau mengirimkan informasi dari satu individu ke 

individu yang lainnya melalui media massa seperti surat kabar, majalah, 

televisi, radio, video tape dan buku (Nurudin. 2015 : 7). Informasi yang 

diterima oleh seorang audience dalam komunikasi massa sebenarnya sudah 

diolah atau dibuat oleh gatekeeper kemudian disesuaikan dengan visi dan misi 

dari media yang bersangkutan, khalayak sasaran dan sebagai lahan orientasi 

bisnis untuk media tersebut.  

Didalam sebuah proses komunikasi massa disamping dengan 

melibatkan sebuah unsur-unsur komunikasi yang sebagaimana mestinya, tetap 

akan ada yang namanya membutuhkan peran media massa sebagai alat untuk 

menyampaikan atau menyebarkan sebuah informasi. Proses komunikasi massa 

dapat juga dikatakan sangat berkaitan dengan proses gatekeeping yang bahkan 

hubungan antara keduanya sangat erat dan tidak dapat terpisahkan. Terdapat 

beberapa individu-individu dalam hal ini yang bertugas untuk melakukan 

pengolahan sebuah data atau informasi sebelum nantinya sampai dan diterima 

kepada audience-nya yang dijadikan target sasaran.  

Peran Gatekeeper sangatlah penting dikarenakan gatekeeper inilah 

yang memiliki wewenang untuk memperluas atau membatasi informasi yang 

akan disebarkan atau disampaikan nantinya contohnya yakni seorang 

wartawan, editor, sutradara dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, sangat 

banyak bahan-bahan, peristiwa maupun data yang masih dalam bentuk bahan 

mentah pesan yang akan disiarkan sebuah media massa. Dari sinilah perlu 

adanya pemilihan dan penyesuaian dengan sebuah media yang bersangkutan 
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nantinya. Proses penerimaan pesan akan menjadi semakin menyempit sejalan 

dengan peningkatan jumlah orang yang terlibat di dalam proses komunikasi 

tersebut (Nurudin. 2015 : 18). 

B. Fungsi Komunikasi Massa 

 Fungsi dari komunikasi massa dapat dirasakan baik terhadap diri orang 

secara individual maupun bagi kelompok anggota masyarakat serta terhadap 

masyarakat keseluruhan (Winarni. 2003:43). Fungsi komunikasi massa dapat 

membuat khalayak sedikit banyaknya dalam kebergantungan dengan 

informasi yang akan diberikan oleh sebuah media massa. Ketergantungan ini 

juga yang dapat menyebabkan banyak sekali informasi atau berita yang tidak 

benar akan bermunculan, sehingga diharuskan untuk berhati-hati dalam 

memilih, memilah dan menyaring berita tersebut sebelum dibagikan kepada 

khalayak luas.  

 Informasi tersebut  harusnya memberikan informasi yang valid dan 

dapat dipercaya sehingga memberikan pengaruh media massa terhadap 

masyarakat yang juga akan membuat masyarakat untuk semakin terdidik. 

Terkadang, terdapat beberapa pihak melakukan perbuatan yang tidak 

bertanggung seperti memalsukan informasi atau data hanya untuk 

kepentingannya semata tanpa memikirkan konsekuensi yang terjadi terhadap 

isi informasi yang diterbitkan untuk ke depannya. Menurut Nurudin (2015:66) 

fungsi-fungsi komunikasi massa terbagi menjadi beberapa bagian yakni 

sebagai berikut: 
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1. Informasi 

Komponen yang paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini 

ialah dengan melalui berita-berita atau data yang disajikan. Wartawan 

mencari sebuah fakta-fakta tentang hal apapun ketika ia sedang berada 

dilapangan yang nantinya data-data yang diperoleh tersebut disajikan 

kedalam bentuk sebuah tulisan, itu juga merupakan sebuah informasi. 

Fungsi dari pers ialah ketika melaporkan sebuah peristiwa-peristiwa 

kepada masyarakat atau khalayak luas yang lebih kompleks dan 

berdasarkan dari sebuah fakta ketika berada dilapangan. 

2. Hiburan 

Didalam sebuah keluarga, televisi bisa menjadi perekat sebuah 

keintiman keluarga tersebut dikarenakan masing-masing dari anggota 

keluarganya mempunyai kesibukkannya sendiri. Seolah-olah televisi 

sebagai ”alat” untuk media hiburan dan merekatkan hubungan semua 

anggota keluarga dalam masyarakat. 

3. Persuasi 

Banyak bentuk-bentuk tulisan yang jika diperhatikan dengan sekilas 

hanya sekedar informasi semata, tetapi jika dilihat dengan seksama dan 

jeli di tulisan tersebut ternyata juga terdapat fungsi persuasi. Didalam 

aktivitas Public Relations dan promosi khusus yang memakai komunikasi 

secara tatap muka juga sebenarnya memiliki bentuk dari fungsi persuasi. 

Jika aktivitas Public Relations dan promosi dilakukan dengan 

menggunakan media massa, semua usaha tersebut tidak lepas untuk 
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mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menggunakan benda yang 

dipromosikan tersebut. 

4. Transmisi Budaya 

Transmisi budaya sendiri memang sudah tidak dapat dielakkan lagi 

bahkan selalu hadir di dalam berbagai macam bentuk komunikasi. 

Melalui komunikasi massa, transmisi budaya dari satu generasi ke 

generasi yang selanjutnya dapat diteruskan dengan baik. Manusia sebagai 

makhluk di bumi yang telah dapat menyimpan secara sadar dan 

melupakannya dari generasi ke generasi selanjutnya. Kemampuan ini 

dapat membimbing didalam transmisi budaya yang sebagaimana fungsi 

dari media massa dan seluruh lembaga pendidikan itu. 

5. Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi sosial sebagai salah satu fungsi komunikasi massa, maksudnya 

media massa ikut turut berperan didalam mendorong masyarakat untuk 

bersatu. Didalam bahasa yang lebih populer, kohesi sosial sama artinya 

dengan integrasi. Dengan kata lain, fungsi media massa selain dapat 

menjadi sebuah alat sebagai pemersatu masyarakat, di lain hal media juga 

dapat menimbulkan peluang akan munculnya sebuah permusuhan atau 

konflik dilingkungan masyarakat akibat dari pemberitaan sebuah media 

massa. 

6. Pengawasan 

Fungsi dari pengawasan yang dilakukan sebuah media massa ialah 

untuk mengontrol berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh 
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masyarakat secara keseluruhan. Pengawasan juga dapat dilakukan media 

massa dalam bentuk kontrol sosial, peringatan, dan atau persuasif. Fungsi 

pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam pemberitaan tentang akan 

munculnya badai, gelombang laut yang ganas, topan, angin ribut yang 

disertai dengan hujan yang cukup lebat, dan lain sebagainya. 

7. Korelasi 

Media massa memiliki fungsi untuk menghubungkan berbagai elemen 

masyarakat. Misalnya peran media massa sebagai jembatan penghubung 

untuk masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan beberapa 

kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak atau yang dapat merugikan 

masyarakat. Banyak hal yang sudah dilakukan masyarakat, baik melalui 

pernyataaan sikap, demontrasi maupun unjuk rasa. Fakta-fakta yang 

dilakukan masyarakat tersebut kemudian disiarkan atau dibagikan secara 

luas melalui media massa untuk ditunjukkan kepada masyarakat apa yang 

sebenarnya sedang terjadi didalam pemerintahan. 

8. Pewarisan Sosial 

Pada konteks fungsi pewarisan sosial, media massa dapat diibaratkan 

seperti seorang “pendidik” baik itu yang bersifat informal maupun formal 

yang sedang mengusahakan dalam meneruskan atau menurunkan ilmu 

pengetahuan, norma, agama, nilai-nilai, dan etika kepada khalayaknya.  

Seperti ketika sebuah program di televisi menayangkan sebuah 

tayangan yang dimana pengisi acaranya mem-bully penonton atau para 

pengisi acara yang lain, sehingga acara tersebut secara tidak langsung 
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sedang melakukan proses fungsi pewarisan kepada penonton atau 

audience yang sedang dalam keadaan menonton program acara tersebut. 

Maksudnya disini ialah suatu hal yang dulunya dianggap tabu atau tidak 

boleh dilakukan, ditiru oleh orang yang menonton program acara tersebut 

ketika berada dilingkungan sekitarnya. Adegan di program acara itu dapat 

menyebabkan sebuah konflik bagi orang yang mem-bully maupun orang 

yang di-bully didalamnya. Bahkan bisa saja konflik tersebut akan terus 

terjadi secara berkepanjangan tanpa henti karena satu sama lain saling 

membalas perlakuan yang telah dilakukan kepadanya. 

9. Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Media massa selain dapat dijadikan sebagai alat untuk merebut dan 

mempertahankan kekuasaan, juga bisa dipakai untuk melawan dan 

merobohkan sebuah kekuasaan. Komunikasi massa memiliki peran untuk 

memberikan sebuah informasi, tetapi informasi yang diungkapkannya 

tersebut ternyata mempunyai sebuah motif tertentu sebagai alat untuk 

melawan kemapanan. Memang diakui komunikasi massa juga bisa 

berperan sebagai alat untuk memperkuat sebuah kekuasaan, tetapi bisa 

juga malah kebalikannya. 

10. Menggugat Hubungan Trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang dengan 

ketiga pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi melibatkan 

pemerintah, masyarakat dan juga pers. Ketiga pihak tersebut tidak pernah 

mencapai sebuah kata sepakat karena memiliki perbedaan kepentingan di 
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masing-masing individu. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan ketiganya 

memiliki tuntutan yang berbeda-beda ketika menghadapi sebuah 

persoalan yang dihadapi. Dengan memakai sebuah aturan, kekuasaan, dan 

paksaan pemerintah seperti menginjak-injak hak yang dimiliki pers dan 

masyarakat. 

C. Televisi sebagai Komunikasi Massa 

1. Perkembangan Televisi 

Televisi berasal dari kata tele dan visie, tele yang artinya jauh dan visie 

artinya penglihatan, jadi televisi adalah penglihatan jarak jauh atau 

penyiaran gambar-gambar melalui gelombang radio. Segi “jauhnya” 

ditransmisikan dengan prinsip radio sedangkan “penglihatannya” 

diwujudkan dengan prinsip kamera sehingga menjadi sebuah gambar, baik 

dalam bentuk gambar hidup atau bergerak (moving picture) maupun 

gambar diam (still picture) (Uchjana. 1993:22).  

Televisi sama halnya dengan media massa lainnya yang sangat mudah 

untuk dijumpai dan dimiliki oleh masyarakat seperti surat kabar, komputer 

atau radio. Televisi digunakan sebagai sarana penghubung yang dapat 

memancarkan sebuah rekaman dari stasiun pemancar televisi kepada 

khalayak luas dimanapun berada. Rekaman tersebut dapat berupa 

pendidikan, berita, hiburan dan lain sebagainya. Televisi adalah system 

elektronik yang mengirimkan sebuah gambar diam dan bergerak 

bersamaan dengan suara melalui kabel. Sistem tersebut menggunakan 

peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam sebuah gelombang 
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elektrik yang kemudian mengkonversikan kembali ke dalam cahaya yang 

dapat dilihat dan suara yang dapat didengarkan. 

Dewasa ini televisi sering dimanfaatkan sebagai era informasi, 

dimana manusia sangat mengistimewakan informasi. Keunggulan televisi 

sebagai media audio visual diantaranya karena memiliki gambar yang 

dapat bergerak, terdapat warna, suara serta sound effect. Manusia selalu 

merasa haus akan informasi. Informasi sudah menjadi kebutuhan manusia. 

Kebutuhan ini secara tidak langsung memicu perkembangan teknologi 

komunikasi. 

Kemajuan teknologi telah menyebabkan sistem untuk 

mengkomunikasikan pesan-pesan ke tempat yang berjarak jauh sehingga 

semakin efektif dan efisien ditinjau dari daya kemampuannya untuk 

menembus ruang dan waktu. Dengan adanya internet, televisi, radio, surat 

kabar, majalah, dan lain-lainmembuat manusia dengan mudah dan bebas 

memilih informasi yangdiinginkan. Media masssa ini menyediakan 

berbagai macam informasi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan 

kemampuan manusia yang terus menerus melakukan pengembangan, 

eksplorasi, dan penelitian demi kemajuan didalam bidang teknologi 

komunikasi massa (Nurudin. 2015 : 60). 

Pada awalnya telekomunikasi hanya menggunakan kawat yang secara 

terbuka direntangkan dibawah tanah yang dilapisi dengan bahan-bahan 

pengaman yang ditanam dibawah tanah atau dasar laut. Karena melalui 

kawat, maka sistem ini dinamakan system transmisi melalui kawat (wire 
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bounded transmission system). Perkembangan yang amat penting didalam 

telekomunikasi adalah sistem transmisi tanpa kawat (wireless transmission 

system) yang dipergunakan oleh televisi siaran. Perkembangan zaman, dari 

hari ke hari mengalami sebuah perubahan yang signifikan yang ditandai 

dengan kecanggihan teknologi yang semakin baik dalam bentuk dan 

pengoperasiannya di era sekarang ini. 

2. Fungsi Televisi 

Bila ada hal-hal yang dapat mengakibatkan penonton menjadi 

terharu, terpesona, atau latah bukanlah sesuatu hal yang istimewa yang 

dikarenakan salah satu pengaruh psikologis dari televisilah yang seakan-

akan menghipnotis penonton, sehingga penonton seoalah-oalah hanyut 

dalam keterlibatan dalam kisah atau peristiwa yang ditayangkan di stasiun 

televisi. Adalah kelatahan, atau yang sering disebut dengan peniruan yang 

seringkali menjadi seperti sebuah influence untuk masyarakat umum ketika 

sedang berbagai macam aktivitas dengan sekitarnya. 

Media massa merupakan sebuah entitas bisnis, entitas sosial, entitas 

budaya dan sebuah entitas politik (Baksin. 2006:39). Didalam entitas 

bisnis, industri penyiaran televisi dalam konteks ini dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk penjualan produk oleh produsen yaitu dengan cara melakukan 

proses reproduksi melalui iklan yang ditayangkan. Kemudian entitas sosial 

yang dimana media massa harus mendapatkan dukungan dari masyarakat 

melalui program-program yang ditayangkan, sehingga usaha untuk meraih 

atau mendapatkan pemirsa melalui program acara tersebut menjadi satu hal 
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yang utama. Media massa juga turut berperan dalam mewujudkan majunya 

sebuah budaya, sekaligus juga dapat mempengaruhi kemunduran sebuah 

budaya. Media massa juga sebagai entitas politik dimana dapat dipercaya 

memiliki kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat dan 

membentuk sebuah opini publik. 

Iklan dapat dikatakan merupakan salah satu sumber dana utama 

bagi televisi swasta untuk memperoleh pemasukan. Iklan dapat 

memproduksi atau mengisi di salah satu program acara. Manajemen 

penyiaran televisi tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kepemilikan 

yang ada, dimana yang dimaksudkan disini ialah atas persetujuan dari 

pemilik stasiun televisi swasta tersebut dalam penayangan iklan yang 

bertujuan untuk memasarkan produk yang ada ke masyarakat luas (Baksin. 

2006 : 38). 

Melalui televisi, masyarakat dapat mengenal berbagai macam 

produk dalam bentuk iklan yang ditampilkan pada saat commercial break 

sebuah program acara. Cara pengenalan produknya pun dikemas dengan 

lebih kreatif dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas sehingga 

mendorong konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Konsumen 

yang tadinya belum berminat atau tertarik untuk membeli sebuah produk 

yang diiklankan, setelah melihat iklan yang ditayangkan di televisi seorang 

konsumen seperti tertarik dengan  produk yang dipasarkan dalam iklan 

tersebut. Produsen yang produknya diiklankan di televisi merasa 

mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari pemasaran produk tersebut 
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sehingga meningkatkan volume penjualan. Demikianlah, televisi sekaligus 

merupakan sarana pelengkap untuk bisnis di dewasa ini. 

3. Format Program Televisi 

Format acara televisi diartikan sebagai sebuah perencanaan dasar 

dari suatu konsep sebuah acara televisi yang akan menjadi landasan 

kreatifitas dan desain produksi yang akan terbagi ke dalam berbagai kriteria 

utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target yang ditentukan. 

Kebanyakan program yang dibuat ialah program yang menyajikan tentang 

hiburan (entertainment) ataupun program berita (news). Meskipun kedua 

program siaran tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, tetapi 

ada beberapa program yang termasuk didalam kedua jenis karakteristik 

program tersebut yang tergolong sebagai jenis program yang menampilkan 

sebuah informasi maupun hiburan. Misalnya saja pada program talkshow 

maupun variety show yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai hiburan 

serta sebagai informasi untuk menunjang program (Latief & Utud. 2015:5). 

Produksi acara siaran tidak selalu diselenggarakan hanya di dalam 

studio saja, tetapi ada juga produksi yang dilakukan diluar studio. Produksi 

diluar studio ini, ada yang hanya direkam untuk keperluan siaran tunda, ada 

pula yang siarkan secara langsung. Apalagi didalam era persaingan 

program yang kian marak khususnya didalam program televisi swasta yang 

sedang berlomba untuk menjadikan program tersebut sebagai sebuah 

program yang diminati masyarakat. Menurut Rusman Latief & Yusiatie 

Utud (2015:6), program hiburan (entertainment) terbagi ke dalam program 
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non-drama dan drama. Sedangkan program informasi (news) terbagi ke 

dalam hard news dan soft news. 

a. Program Non-Drama 

Program non-drama merupakan format acara televisi yang 

diproduksi dan diciptakan melalui proses olahan imajinasi kreatif dari 

realitas kehidupan sehari-hari tanpa harus menginterpretasikan ulang 

dan tanpa harus menjadi dunia khayalan (Naratama. 2006:65-66). Oleh 

sebab itu, format program non-drama merupakan sebuah runtutan 

pertunjukan kreatif yang mengutamakan unsur hiburan didalamnya yang 

dipenuhi dengan aksi, gaya serta musik. Program non-drama adalah 

suatu format program acara yang sangat fleksibel yang disebabkan 

didalamnya dapat terdiri dari unsur drama dan jurnalistik yang 

dikombinasikan menjadi satu program. Contoh non drama adalah musik, 

game show, reality show, talk Show. 

b. Program Drama 

Program drama merupakan suatu format acara televisi yang 

diciptakan dan diproduksi melalui proses kreatif dari kisah-kisah drama 

atau fiksi yang direkayasa dan dikreasi ulang (Naratama. 2006:65-66). 

Format didalam program drama ini merupakan interpretasi kisah 

kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan cerita didalam 

sejumlah adegannya. Adegan tersebut menggabungkan antara realitas 

kehidupan dengan fiksi atau imajinasi khalayan kreator atau pembuat 

cerita. Contoh program drama adalah sinetron, film dan kartun. 
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Perbedaan program non-drama dengan drama, jika didalam non-

drama tidak membutuhkan daya khayalan untuk memproduksi bukan 

merupakan cerita yang rekayasa tetapi suatu kondisi realitas yang 

disajikan secara kreatif untuk dijadikan program yang menghibur berupa 

aksi dan pertunjukan. Sedangkan drama lebih kepada unsur cerita 

khayalan yang disusun untuk dijadikan sebuah cerita yang menghibur. 

Kadang program tersebut tidak perlu lagi mempermasalahkan apakah 

termasuk ke dalam program non-drama atau drama, tetapi satu hal yang 

terpenting adalah bagaimana penonton atau audience dapat terhibur 

dalam menyaksikan program tersebut. Susunan jadwal program siaran 

ini juga bisa disebut dengan pola acara. Namun, ada program acara yang 

bersambung disebut dengan television series. Bentuk program semacam 

ini terdiri dari beberapa paket yang biasa disebut dengan episode atau 

miniseries. Di Indonesia, miniseries seringkali dikatakan oleh 

masyarakat dengan sinetron yang sebetulnya merupakan sebuah 

gabungan dari dua kata, sinema dan elektronik. Program acara ini 

disiarkan secara mingguan dengan slot waktu yang sama pada setiap 

penayangannya. 

c. Program Informasi 

Format dari acara televisi yang diproduksi berdasarkan dari 

informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang terjadi di 

kehidupan masyarakat. Program informasi merupakan sebuah program 

yang bertujuan memberikan tambahan pengetahuan kepada penonton. 
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Menurut Rusman Latief dan Yusiatie Utud (2015:33), program 

informasi terbagi menjadi dua format, yakni hard news dan soft news. 

Hard News adalah segala informasi penting serta menarik yang harus 

segera disiarkan oleh media penyiaran, karena sifatnya yang terikat 

waktu (time concern) agar diketahui oleh pemirsa. Didalam hard news 

terbagi menjadi tiga kelompok yakni straight news, on the spot 

reporting, dan interview on air. Sedangkan soft news adalah segala 

informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (in-

depth), tetapi tidak bersifat harus segera tayang (timeless). Didalam soft 

news terbagi menjadi enam kelompok yaitu current affair, magazine, 

infotainment, feature, sport dan dokumenter. 

Kualitas penyiaran tertentu yang berkaitan dengan daya pancar 

atau jangkauan siaran yang mengirimkan gambar melalui gelombang 

sinyal yang dipancarkan stasiun televisi melalui sebuah pemancar 

televisi yang kemudian dapat ditangkap antena televisi di rumah 

ataupun lokasi tertentu. Di beberapa lokasi tertentu ada yang tidak 

dapat menerima siaran yang dipancarkan dari stasiun pemancar secara 

baik sehingga menimbulkan gambar berbintik hingga berbayang. 

Kondisi tersebut biasanya disebabkan karena adanya  sinyal  yang  

melemah  karena  lokasi  yang  terlalu  tersembunyi  atau  terlalu 

jauhnya suatu  daerah  dengan  lokasi  tower  pemancar  yang  

mengakibatkan  daya pancar  menjadi  buruk. Pemancar  televisi  

dibedakan  menjadi  dua  bagian  utama, yaitu  sistem  suara  dan  
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sistem  gambar  yang  kemudian  akan  diubah  menjadi gelombang   

elektromagnetik   untuk   dipancarkan   ke   udara   melalui   pemancar 

(transmitter) (Morrisan. 2008:47). 

Bisa dikatakan bahwa, siaran keseluruhan satu stasiun 

penyiaran tersusun dari beberapa program. Masing-masing program 

menempati slot waktu tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya 

tergantung dari jenis program. Pada stasiun tertentu, jadwal tayangan 

di tiap program telah dirancang untuk satu bulan bahkan sampai enam 

bulan ke depan. Tetapi, ada juga program yang diterapkan secara 

dinamis yang diartikan program acara tersebut dapat disesuaikan 

dengan situasi yang darurat. Dalam situasi darurat, jadwal program 

yang semulanya ditayangkan adalah program hiburan dapat bergeser 

jam tayangnya atau bahkan ditiadakan program acara tersebut menjadi 

program ’breaking news’ dan sejenisnya. 

4. Tayangan Mixed Martial-Arts 

Mixed Martial-Arts atau yang lebih dikenal dengan sebutan seni bela 

diri campuran ini merupakan olahraga kontak yang memperbolehkan 

menggunakan berbagai macam teknik pertarungan seperti pergumulan, 

tendangan dan pukulan. Didalam Mixed Martial-Arts, masing-masing 

praktisi didorong untuk mengkombinasikan teknik dari berbagai macam 

cabang seni bela diri diseluruh dunia untuk melumpuhkan atau 

mengalahkan lawannya. Mixed Martial-Arts merupakan gabungan dari 

teknik menyerang boxing, muay thai, karate, taekwondo dan lain-lain. 
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Sedangkan dalam teknik bantingan, kuncian, dan takedown banyak berasal 

dari gerakan judo, jiujitsu, dan gulat.  

Olahraga bela diri campuran dari seluruh Jepang, Eropa, dan Pasifik 

ini menjadi sangat populer hingga saat ini. Beberapa nama yang dikenal 

punya kontribusi besar dalam kepopuleran bela diri tarung bebas di Jepang 

adalah  Karl Gotch, Akira Maeda, Antonio Inoki, Satoru Sayama, dan 

Yoshiaki Fujiwara. Sedangkan di Brazil, olahraga tarung bebas dimulai 

dari keluarga Gracie. Carlos Gracie memulai sebuah perguruan jiu jitsu 

bersama adik-adiknya. Hebatnya, perguruan yang didirikannya berhasil 

mengalahkan banyak petarung yang bahkan dari aliran yang berbeda. 

Nama petarung yang berhasil mengangkat nama perguruan tersebut adalah 

Hellio Gracie. Tahun 1978, Rorion Gracie, yang merupakan putra sulung 

dari Helio Gracie memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat untuk 

membangun perguruan jiu jitsu seperti miliknya di Brazil. 

Layaknya kepopuleran perguruannya di Brazil, Gracie ternyata 

kembali mendapatkan kepopulerannya di Amerika Serikat. Bahkan, 

seorang pengusaha yang bernama Art Davie melirik kesempatan emas ini 

untuk dijadikan sebagai peluang bisnis. Pada tahun 1993, Art Davie dan 

Rorion Gracie akhirnya mendirikan UFC (Ultimate Fighting 

Championship). Dan di tahun 2000, UFC dibeli oleh Zuffa dan menjadi 

ajang tarung MMA terbesar di dunia sampai saat ini. 

Di Indonesia, perkembangan MMA mulai terlihat ketika ajang 

tarung TPI Fighting Championship (TPI-FC) dimulai pada tahun 2002. 
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Pada era tersebut, di stasiun televisi TPI menayangkan ajang tarung MMA 

internasional, seperti UFC dan Pride FC. Namun, antusiasme MMA dinilai 

memudar ketika tayangan TPI-FC dihentikan tahun 2005. Meskipun 

demikian, beberapa petarung MMA asal Indonesia, seperti Fransino Tirta, 

berhasil memenangkan beberapa pertandingan skala internasional. Hal ini 

terlihat setelah Fransino berhasil mengalahkan Wu Chengjie di Makau, 

Tiongkok. Antusiasme masyarakat terhadap MMA dinilai meningkat 

setelah One Fighting Championship (ONE-FC) masuk ke Indonesia, tahun 

2011 dan 2013. Dalam ajang tarung tersebut, beberapa praktisi MMA asal 

Indonesia, seperti Max Metino, Vincent Majid, Brianata Rosadhi, dan 

Vincent Latoel, turut berpartisipasi. Stasiun televisi yang menayangkan 

program acara One Pride Mixed Martial-Arts adalah TvOne yang 

ditayangkan setiap sabtu pada pukul 23.00 waktu Indonesia barat 

(Wikipedia.org). 

5. Pengaruh Terpaan Tayangan Televisi 

Terpaan media dapat diukur dengan cara seberapa banyak waktu 

(berapa jam) didalam setiap harinya dihabiskan untuk menonton sebuah 

program acara di televisi. Untuk masing-masing dari tiga aspek terpaan 

media (media televisi, media radio, media surat kabar) ini dapat dibuatkan 

kategori dengan tingkat terpaan yang tergolong tinggi dan rendah. Dalam 

hal ini terpaan tayangan melalui media televisi, tergolong tinggi apabila 

lebih dari tiga jam dalam sehari khalayak  menonton televisi, dan rendah 

apabila tiga jam atau kurang setiap harinya. 
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Salah satu kelebihan televisi dengan media massa lain ialah 

informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas, dan 

sistematis sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam 

menangkap siara televisi. Selain itu, sasaran yang dicapai untuk 

menjangkau massa juga cukup besar (Kuswandi. 1996:23). Bersama 

dengan jalannya suatu proses penyampaian isi pesan media televisi kepada 

permisa, maka isi pesan tersebut juga akan diinterpretasikan secara berbeda 

dengan bagaimana menurut visi dari pemirsa tersebut serta dampak yang 

ditimbulkan juga akan beraneka ragam.  

Proses penyelenggaraan siaran televisi lebih rumit dibandingkan 

dengan siaran radio, demikian pula dengan biaya yang diperlukan jauh 

lebih besar. Siaran radio dan televisi mampu mendatangkan khalayak yang 

cukup banyak tanpa membedakan status dan usianya selama 24 jam setiap 

harinya. Media televisi memang begitu kuat dalam memberikan dampak 

serta pengaruh untuk perubahan sikap dari permisanya. Menurut Winarni 

(2003:124), ada tiga dampak yang ditimbulkan dari acara televisi terhadap 

permisa, yaitu: 

a. Dampak Kognitif, yaitu kemampuan seseorang atau pemirsa untuk 

menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi yang 

melahirkan pengetahuan bagi pemirsa. Misalnya acara kuis di televisi. 

b. Dampak Afektif, yaitu mengacu pada aspek emosional atau perasaan. 

Misalnya merasa senang, marah ataupun sedih saat sedang menonton 

film atau sinetron. 
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c. Dampak Behavioral, yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya 

yang telah di tayangkan acara televisi yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari penonton. Misalnya tayangan sinetron remaja 

yang dapat mempengaruhi perilaku remaja dalam berpacaran.  

Makna aktual didalam penyiaran juga menjadi pembeda diantara 

makna pada media massa cetak, karena melalui penyiaran peristiwa, 

pendapat hingga realita yang tengah terjadi di masyarakat sudah dapat 

langsung disiarkan melalui proses siaran langsung (live broadcast). Setiap 

acara siaran, dapat direncanakan, diproduksi kemudian disajikan kepada 

khalayak dengan isi pesan yang bersifat informatif, edukatif, persuasif dan 

komunikatif. Didalam merencanakan, memproduksi dan menyajikan 

siaran, pihak pengelola siaran memiliki tanggung jawab moral dan etika 

terhadap masyarakat. Siaran televisi memiliki daya penetrasi yang sangat 

kuat terhadap suatu individu atau kelompok, akibatnya dampak yang 

ditimbulkan sangat luas terhadap masyarakat. 

Dewasa ini pihak stasiun televisi telah memberikan peringatan 

kepada para pemirsanya dengan menampilkan didalam logo siarannya 

sebuah simbol pada acara yang tengah ditayangkan. Simbol tersebut dapat 

dijadikan pedoman bagi para orangtua apakah perlu untuk mendampingi 

atau membiarkan anak dalam menonton televisi. Beberapa simbol kerap 

kali muncul atau ditampilkan di beberapa stasiun televisi untuk setiap 

penayangan sebuah program acara adalah sebagai berikut : 
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a. Simbol “SU” atau sebuah singkatan dari Semua Umur, merupakan 

sebuah simbol yang menyatakan bahwa acara yang ditengah 

ditayangkan ialah untuk semua umur. Sehingga dalam keadaan ini, 

orangtua boleh mendampingi atau tidak mendampinginya. 

b. Simbol “BO” atau singkatan dari Bimbingan Orangtua, merupakan 

sebuah simbol yang menyatakan bahwa acara yang tengah ditayangkan 

tersebut boleh ditonton oleh anak-anak tetapi harus mendapatkan 

pendampingan dari orangtua, yang dimaksudkan bahwa orangtua dapat 

memberikan penjelasan tentang acara yang tengah berlangsung tersebut 

pada anak-anak dengan bahasa yang dapat dipahami dan diterima oleh 

anak-anak ketika sedang menonton. 

c. Simbol “D” untuk Dewasa, yang memiliki arti bahwa acara yang tengah 

ditayangkan bukan untuk dikonsumsi atau ditonton oleh anak-anak, 

melainkan hanya untuk orang dewasa, sehingga orangtua dapat 

melarang anak-anak untuk menonton acara tersebut atau menggantinya 

ke siaran dari stasiun televisi lain yang memang diperuntukkan untuk 

anak-anak. 

6. Dampak Tayangan Televisi 

Ragam media massa pada masyarakat modern begitu besar, namun 

dengan adanya kehadiran media massa yang paling kontroversial sejak 

dahulu hingga saat ini tidak lain ialah televisi. Siaran televisi paling banyak 

dan sering di tunggu orang, dirindukan bahkan ditiru. Selain memiliki efek 

terhadap individu, media massa juga menghasilkan efek terhadap 
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masyarakat dan budayanya. Masyarakat sangat mengkhawatirkan televisi 

yang akan bercampur aduk dengan harapan dan kebutuhan. Banyak orang 

larut dan terhibur dengan acara di televisi, atau menantikan agar di 

daerahnya dapat menangkap siaran televisi swasta terutama di daerah 

blankspot atau pedalaman, tetapi tidak sedikit juga yang khawatir dan 

mencaci akan dampak siaran televisi (Rakhmat. 1992:119). 

Kekhawatiran paling besar terhadap televisi adalah dampaknya 

kepada anak-anak. Hal tersebut cukup beralasan mengingat pada 

masyarakat modern, ketika orangtua sibuk dengan aktivitas sosialnya, 

teman akrab atau sahabat anak-anak ketika berada dirumah ialah televisi. 

Oleh sebab itu, televisi seringkali dituding menghabiskan waktu bermain 

untuk anak, hingga memberikan hal-hal baru pada anak yang tidak sesuai 

dengan budayanya. Kehadiran televisi mempengaruhi jadwal kegiatan 

khalayaknya. Kebiasaan bangun pagi, kegiatan membaca, belajar, dan 

bermain seringkali berubah karena televisi yang menarik (Rakhmat, 

1992:221). Kekhawatiran lainnya ialah banyaknya adegan kekerasan yang 

tersaji dilayar televisi yang belum diperuntukkan untuk anak-anak 

praremaja. Anak-anak belum mampu membedakan apa yang nyata dan apa 

yang tidak. 

Ironisnya disisi lain yang terdapat dalam tayangan-tayangan di 

televisi banyak mendapatkan rating yang tinggi dari penonton. 

Persoalannya ialah dampak negatif dari tayangan tersebut kepada 

perkembangan psikologis anak, sehingga diperlukan pengaturan jam tayang 
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yang tepat dimana penyiaran tayangan-tayangan kekerasan dan berbau 

ponografi dipilihkan jam tayang yang sudah memasuki jam malam atau 

waktu tidur anak-anak. 

7. Menganggu Psikologis Anak 

Dalam kehidupan anak terdapat dua proses yang berfungsi secara 

kontinu, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini 

berlangsung secara interdependen, saling bergantung satu sama lainnya. 

Kedua proses itu tidak dapat dipisahkan dalam bentuk yang murni berdiri 

sendiri, akan tetapi dapat dibedakan daripada maksud agar lebih mudah 

dipahami (Kartono. 1990:18).  

Dalam pertumbuhannya, macam-macam bagian tubuh mempunyai 

perbedaan tempo kecepatan. Perbedaan kecepatan tumbuh dari masing-

masing bagian tubuh mengakibatkan adanya perbedaan didalam 

keseluruhan proporsi tubuh yang juga dapat menimbulkan perbedaan 

didalam fungsinya. Sedangkan perkembangan anak seringkali disamakan 

dengan mekar-berkembangnya kuncup bunga yang belum ada gunanya 

yang kemudian mekar membesar menjadi sekuntum bunga yang harum 

baunya dan berwarna indah. Maksudnya, anak-anak diawal kelahirannya 

sampai usia sekian belum dapat mempergunakan anggota tubuhnya untuk 

membantu sesama dan orangtua bahkan untuk bermain sekalipun. Setelah 

memasuki sekolah dasar, anak-anak sedikit demi sedikit mengetahui hal-

hal yang baru untuknya. Memasuki jenjang sekolah menengah pertama dan 
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menengah atas, anak-anak mengetahui hal yang baik dan buruk untuk 

dirinya. 

Tidak heran, tingkah laku orang dewasa yang tidak wajar dan 

menyimpang dari norma-norma sosial yang kemudian menjadi pengaruh 

buruk untuk anak-anak dan orang muda. Keluarga ialah unit sosial terkecil 

yang memberikan stempel dan fundamen utama bagi perkembangan anak 

(Kartini Kartono. 1990 : x). Selanjutnya, lingkungan sosial yang tidak sehat 

juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan kebiasaan 

buruk anak-anak, terutama remaja. Anak-anak menirukan tingkah laku 

orang-orang dewasa yang tidak sehat disekitarnya. Sebagai akibat dari 

stimuli sosial yang kurang baik, kemudian banyak bermunculan berbagai 

macam gejala kenakalan remaja di kota-kota besar. 

8. Faktor Penyebab Perubahan Sikap 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. 

Sikap terbentuk dalam hubungan dengan orang, kelompok, obyek, yang 

melalui hubungan antar individu, hubungan didalam kelompok, 

komunikasi dari surat kabar, buku, poster, televisi, radio dan lain 

sebagainya. Lingkungan yang terdekat dengan kehidupan sehari-hari 

banyak mempunyai peranan (Ahmadi. 1991:172).  

Terbentuknya suatu sikap banyak dipengaruhi perangsang oleh 

lingkungan sosial dan kebudayaan. Antara perbuatan dan sikap terdapat 

hubungan yang timbal balik. Faktor ini berupa daya pilih seseorang 

didalam hal menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari 
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luar. Di dalam perkembangannya, sikap banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan, norma-norma atau grup. Perilaku sosial yang berkembang pada 

masa anak-anak merupakan suatu perilaku yang terbentuk berdasar pada 

landasan yang didapatkan dari masa masih balita. Banyak di antara 

landasan baru ini dibina oleh hubungan sosial dengan teman sebaya diluar 

rumah dan hal-hal yang ditonton atau disimak melalui media televisi 

ataupun buku-buku cerita. Sehingga pada awal masa anak-anak perlu 

diarahkan kepada bentuk perilaku sosial agar nantinya dapat menyesuaikan 

diri yang sesuai dengan perkembangan anak. 

Hal ini akan mengakibatkan perbedaan sikap antara individu yang 

satu dengan yang lain dikarenakan pengaruh atau lingkungan yang 

diterima. Sikap tidak akan terbentuk tanpa interaksi antar manusia dan 

terhadap obyek tertentu. Ketika seseorang tengah mencoba melukai secara 

fisik, kemarahan dan ketakutan kemungkinan akan menjadi responnya. 

Orang dapat berargumen bahwa frustasi, jenis kemarahan lain yang dialami 

orang serta menumbuhkan sebuah ancaman yang membahayakan dan tidak 

diinginkan. 

 Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya 

suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan 

untuk bertindak. Karakteristik emosi pada anak ditandai dengan berbagai 

macam ciri misalnya emosi anak yang bersifat sementara dan gampang 

berubah. Ciri lainnya perilaku emosional anak ialah adanya reaksi yang 

kuat dan spontan terhadap sebuah situasi yang dapat menimbulkan rasa 
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senang ataupun tidak senang. Anak akan dapat mengutarakan perasaan, 

keadaan, dan informasi yang diterima dengan apa adanya tanpa ditutup-

tutupi. Anak dapat mengekpresikan perasaannya secara langsung, tentang 

perasaan senang maupun tidak senang, suka atau tidak suka, tanpa ada 

perasaan bersalah atau takut menyinggung perasaan orang lain. Pola 

perilaku emosional anak dapat meliputi rasa marah, takut, gembira, sedih, 

cemburu, hingga kasih sayang. Perbedaan utama di antara tindakan-

tindakan kekerasan ialah apakah tindakan tersebut sudah direncanakan 

sebelumnya ataukah hanya mengikuti kata hati semata. 

9. Peran Orangtua 

Keluarga sangat berpengaruh didalam membentuk kepribadian 

anak. Sikap dan kebiasaan keluarga didalam mengasuh dan mendidik anak, 

hubungan anak dengan orangtua serta hubungan antar semua anggota 

keluarga. Seperti hubungan keluarga antar bapak dan ibu yang tidak 

harmonis, sering terjadinya pertengkaran di depan anak, perlakuan kasar 

terhadap anak, terlalu ketat dan mengekang kebebasan anak, semuanya 

akan sangat mempengaruhi kepribadian anak (Susanto. 2011:155). 

Kesadaran warga masyarakat terhadap perilaku kesehatan, 

kebersihan lingkungan, tingkat keberagaman warga masyarakat, keamanan, 

serta yang paling penting pola pendidikan akan sangat mempengaruhi 

kepribadian anak. Melalui pendidikan anak akan dapat mengenal berbagai 

aspek kehidupan dan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku ketika 

berada didalam masyarakat. Sejauh mana orangtua berperan dalam 
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memberikan pengertian kepada anak dengan memberikan pendampingan 

ketika menonton televisi apapun isi tayangannya. Televisi dianggap 

sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan serba modern 

saat ini yang diharapkan menjadi salah satu bahan untuk orangtua 

melakukan pembelajaran tentang hidup dan kehidupan anak. Maksudnya, 

televisi dapat dijadikan sebagai media pembelajaran pada anak, mengingat 

sedikit banyak acara televisi yang menyuguhkan program acara yang dapat 

diterima dengan baik dan mudah oleh panca indera manusia karena audio 

dan visual yang tampak nyata. Orangtua harus lebih arif dan bijaksana 

terhadap tayangan televisi yang pantas untuk disaksikan oleh anak-anak 

pada usianya.  

Oleh karena itu, orangtua harus mengetahui berapa banyak jumlah 

stasiun televisi yang dapat ditangkap di daerah yang ditinggali beserta 

dengan program-program acaranya. Dengan mengetahui semua program 

acara di berbagai macam stasiun televisi, orangtua dapat memberikan 

toleransi atau informasi kepada anak-anak tentang jam berapa saja siaran 

atau acara yang memang dikhususkan untuk ditonton untuk seusianya.  

D. Sikap Agresivitas 

1. Pengertian Agresivitas 

Menurut Rita Eka Izzaty (2005 : 105) menjelaskan bahwa 

pengertian perilaku agresif adalah suatu tindakan yang disengaja oleh 

pelaku agar tercapai tujuan yang diinginkan baik membela diri atau 

membuat lawan tidak berdaya. Perilaku agresif lebih cenderung ingin 
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menyerang pada sesuatu hal yang dipandang sebagai hal yang 

mengecewakan, menghalangi ataupun menghambat. Perilaku agresif dapat 

menimbulkan konsekuensi yang serius baik untuk siswa maupun orang lain 

yang ada dilingkungannya. 

Anak-anak yang mengalami paparan ancaman dan stress tingkat 

tinggi kronis tahap awal, biasanya ialah anak-anak yang berasal dari latar 

belakang kehidupan yang keras di dalam lingkungan keluarganya. Selain 

itu di lingkungan sekolah, anak cenderung ditakuti dan dijauhi temannya 

yang berakibat menimbulkan suatu masalah baru bagi anak karena terisolir. 

Dampak yang ditimbulkan adalah ketidakmampuan dalam belajar atau 

ketidakmampuan yang digunakan dalam mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya. Dampak utama dari perilaku agresif ialah anak-anak tidak 

mampu berteman dengan anak lain atau bermain dengan teman sebayanya. 

Keadaan ini dapat menciptakan sebuah lingkaran setan, dimana semakin 

anak tidak diterima oleh teman-temannya, maka akan semakin menguatlah 

perilaku agresif yang diperlihatkan. Paparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan memegang peranan yang sangat penting terhadap 

perkembangan sosial emosi pada anak terutama didalam perkembangan 

perilaku anak. 

2. Jenis Perilaku Agresif 

Perilaku agresif tidak semata hanya sebatas perilaku yang bersifat 

fisik, tetapi juga dapat mencakup ucapan atau lisan seperti mengucapkan 

kata-kata kasar yang ditujukan untuk mengintimidasi orang lain. Jika kita 
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mencoba mengontrol apa yang kita lakukan dan katakan, itu akan menjadi 

sebuah perjuangan antara usaha-usaha yang disengaja dan dilakukan secara 

lebih hati-hati dengan perilaku emosional yang tidak sengaja keluar tanpa 

tersadar. Perjuangan itu akan menjadi lebih besar diantara kita yang 

mengalami emosi-emosi yang berlangsung dengan sangat cepat. Ekspresi 

juga dapat memicu respon emosional yang akan mewarnai interpretasi kita 

terhadap apa yang orang lain katakan dan apa yang kita pikirkan adalah 

sebuah motif, perilaku, dan maksud dari orang lain. Kita mungkin tidak 

terlalu suka fakta bahwa orang lain bisa mengetahui bagaimana kita 

merasa, bahkan untuk orang yang terbuka sekalipun dapat menjaga 

perasaan mereka sendiri. Sangat sedikit dari kita yang dapat menirukan 

dengan tepat dan sesuai untuk suara emosi yang tidak dapat dirasakan 

(Kartono. 1990). 

3. Bentuk-Bentuk Perilaku Agresif 

Menurut Medinus & Johnson dalam Dayaksini dan Hudaniah 

(2009:212), mengelompokkan perilaku agresif menjadi empat bentuk yakni 

sebagai berikut: 

a. Menyerang secara fisik (memukul, mendorong, meludahi, menendang, 

menggigit, memarahi, dan menampar). 

b. Menyerang suatu objek (menyerang benda mati atau binatang). 

c. Menyerang secara verbal atau simbolis (mengancam secara verbal, 

menuntut). 

d. Melanggar hak milik atau menyerang benda milik orang lain. 
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4. Tanda- Tanda Perilaku Agresif 

Anak-anak yang masuk ke masa remaja terkadang memiliki emosi 

yang masih labil sehingga dapat berubah dengan cepat yang diukur dengan 

tingkat gangguan yang didapat ketika sedang bergaul dengan teman 

sebayanya. Anak yang memiliki teman bermain yang mempunyai perangai 

kasar, akan membawa dampak pada temannya untuk berperilaku yang 

sama. Begitu pula anak yang bermain dengan anak yang memiliki perangai 

lembut, maka ia pun akan terbawa lembut, karena anak sangat mudah 

untuk mengikuti dan meniru orang lain. Malah, pengaruh teman bermain 

itu lebih ampuh dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Ada beberapa 

perilaku yang menjadi karakteristik anak usia dini dengan perilaku agresif, 

antara lain sebagai berikut (Wiyani, 2014: 214-215) : 

a.    Cenderung melarikan diri dari tanggung jawabnya, baik tanggung jawab 

sebagai anak, peserta didik, maupun sebagai teman. 

b.    Enggan bergaul. 

c.    Menanggapi dengan tidak menyenangkan saat bergaul dengan anak 

lainnya. 

d.   Suka berbohong. 

e.    Sangat ingin dipuji dan diperhatikan. 

f.     Tidak memiliki inisiatif untuk bekerjasama dengan teman-temannya. 

g.    Suka menyiksa binatang dan merusak tumbuhan. 

h.    Sering memulai dalam berkelahi. 
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5. Penyebab Perilaku Agresif 

Penyebab perilaku agresif terdiri dari sosial, personal, kebudayaan, 

sumber daya, media massa, dan kekerasan dalam rumah tangga (Wirawan. 

2009:94-97). Bisa dipahami bahwa penyebab agresi sangatlah beragam, 

tidak hanya disebabkan karena adanya dorongan dari dalam diri tetapi juga 

dapat dipengaruhi oleh kognisi serta faktor lingkungan tempat dimana anak 

mempelajari perilaku agresif melalui pengamatan. Pengaruh terbesar 

terhadap perilaku agresif anak berasal dari keluarganya, khususnya 

keluarga yang berasal dari kelas sosial ekonomi bawah sehingga memiliki 

resiko yang besar dalam menimbulkan gangguan sosial emosi. Rimm 

(2003: 156-157) menjelaskan penyebab-penyebab munculnya tingkah laku 

agresif: 

a. Korban kekerasan. Tindakan orang di sekitar anak yang melakukan 

tindak kekerasan dijadikan sebagai objek imitasi. Hal ini dapat 

digambarkan menjadi sebuah mata rantai di mana anak yang pernah 

mengalami kekerasan akan melakukan hal yang sama kepada temannya. 

b. Terlalu dimanjakan. Keinginan yang selalu dituruti membuat anak 

berperilaku agresif baik secara fisik maupun verbal. Hal ini karena anak 

merasa berkuasa, tidak mau berbagi, atau tidak mau menerima apabila 

keinginan mereka tidak terpenuhi. 

c. Televisi dan video game. Anak dapat meniru tindak kekerasan dengan 

melihat tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan atau 

bermain video game. 
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d. Sabotase antar orangtua. Orangtua merupakan satu tim dalam mendidik 

anak, jika tidak hal ini akan dapat memunculkan perilaku agresif. Dalam 

hal mendidik, orangtua harus seimbang dan tidak menciptakan sesuatu 

yang bertentangan antara ayah dan ibu. 

e. Kemarahan. Munculnya kemarahan dalam diri anak tanpa tahu 

penyebabnya. Misalkan melihat orangtuanya yang selalu bertengkar, 

penyakit yang diderita orangtua, atau situasi traumatis lainnya yang 

memunculkan rasa tidak bahagia dan frustasi. 

f. Penyakit dan alergi. Tidak kalah penting, ketegangan dan rasa frustasi 

yang muncul karena penyakit, alergi, atau kelemahan yang tidak 

disadari orangtua juga berperan dalam munculnya perilaku agresif pada 

anak. 

E. Dukungan Teori 

1. Teori Hierarki Efek 

Teori Hirarki efek menunjukkan proses media dalam bekerja untuk 

mempengaruhi audiens atau responden. Menurut teori ini efek yang 

ditimbulkan pada khalayak ialah media mempengaruhi masyarakat melalui 

konten acara yang ditayangkan di setiap stasiun televisi sehingga 

masyarakat akan menyukai tayangan tersebut secara tidak langsung, 

walaupun hal-hal yang diperlihatkan belum diketahui baik atau buruknya 

untuk dikonsumsi oleh anak-anak remaja. Didalam teori ini terdapat respon 

dan sikap. Secara umum, terdapat tiga efek didalam Hierarchy of Effect 

yakni: 
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a) Efek Kognitif  

Efek kognitif adalah berubahnya pengetahuan, pendapat, serta 

pandangan khalayak akibat pesan yang disampaikan media masssa. 

Contoh ketika media televisi memberikan tayangan kepada audience 

seperti pemberitaan dan informasi, yang dapat mengakibatkan seorang 

audience mendapatkan pengetahuan, pendapat, serta pandangan 

terhadap sesuatu yang ditayangkan media tersebut. 

b) Efek Afektif 

Efek afektif adalah berubahnya perasaan tertentu dari khalayak 

akibat pesan yang disampaikan media massa. Efek tersebut dapat berupa 

suka dan tidak suka terhadap suatu program acara yang ditayangkan 

oleh sebuah media massa. 

c) Efek Behavioral  

Efek behavioral adalah pesan yang disampaikan oleh media 

media massa yang membuat individu melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu terhadap keputusan yang diambil. Contoh ketika penonton suka 

dengan sebuah program acara yang menurutnya menarik dan 

menampilkan sebuah hiburan maka penonton akan menyukai tayangan 

tersebut begitu juga sebaliknya. 

F. Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009:96), merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan 
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masalah penelitian telah dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan. Adapun 

hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini adalah: 

Hi  : Ada pengaruh terpaan tayangan One Pride MMA di televisi 

terhadap peningkatan agresivitas anak di sekolah. 

Ho : Tidak ada pengaruh terpaan tayangan One Pride MMA di televisi 

terhadap peningkatan agresivitas anak di sekolah. 

Hi : Pengaruh terpaan tayangan One Pride MMA di televisi terhadap 

peningkatan agresivitas anak di sekolah sangat besar. 

Ho : Tidak ada besaran pengaruh terpaan tayangan One Pride MMA di 

televisi terhadap peningkatan agresivitas anak di sekolah. 

G. Definisi Konseptual 

a. Terpaan Tayangan 

Terpaan tayangan dapat diartikan sebagai penggunaan media oleh 

khalayak yang meliputi jumlah waktu yang digunakan, jenis isi media serta 

hubungan antara khalayak dengan media yang dikonsumsi atau media 

secara keseluruhan. 

b. Agresivitas 

Menurut Rita Eka Izzaty (2005 : 105) menjelaskan bahwa 

pengertian perilaku agresif ini dengan suatu tindakan yang disengaja oleh 

pelaku agar tercapai tujuan yang diinginkan baik membela diri atau 

membuat lawan tidak berdaya. Anak yang mengalami paparan ancaman 

dan stress tingkat tinggi kronis tahap awal, biasanya ialah anak-anak yang 
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berasal dari latar belakang kehidupan yang keras, dan memiliki kesulitan 

dalam memberikan atensi. 

H. Definisi Operasional 

    Tabel 2.1 

Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Sumber  

Terpaan tayangan 

One Pride Mixed 

Martial-Arts di 

televisi (X). 

Terpaan tayangan 

dapat diartikan 

sebagai 

penggunaan media 

oleh khalayak yang 

meliputi jumlah 

waktu yang 

digunakan, jenis isi 

media serta 

hubungan antara 

khalayak dengan 

media yang 

dikonsumsi atau 

media secara 

keseluruhan. 

1)  Frekuensi 

Keadaan 

dimana 

seberapa 

seringnya anak-

anak dalam 

menonton 

tayangan One 

Pride MMA 

(Mixed Martial-

Arts) di televisi. 

2)  Intensitas 

Intensitas atau 

tingkat 

perhatian anak-

anak didalam 

menonton 

tayangan One 

Pride MMA 

(Mixed Martial-

Arts) di televisi. 

3)  Durasi 

Ordinal 
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Durasi atau 

seberapa lama 

dalam 

menonton 

tayangan One 

Pride MMA 

(Mixed Martial-

Arts) di televisi. 

Perilaku 

Agresivitas (Y). 

Agresif merupakan 

sebuah perilaku 

yang dapat 

menimbulkan 

konsekuensi yang 

serius untuk orang 

yang ada 

disekitarnya. 

Perilaku agresif 

dapat terjadi 

dimana mereka 

saling menyerang 

secara fisik yakni 

dengan mendorong, 

memukul, 

berkelahi, maupun 

penyerangan yang 

dilakukan secara 

verbal baik 

mencaci, 

mengejek, 

1)  Perilaku agresif 

yang dilakukan 

secara fisik dan 

verbal 

2)  Perilaku agresif 

yang dilakukan 

dengan cara 

merusak benda 

3)  Perilaku agresif 

yang dilakukan 

dengan cara 

mengambil hak 

orang lain. 

 

Ordinal 
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menghina, berkata 

kotor, dan 

mengolok-olok 

orang lain. 

 


