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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara terpaan media tayangan Bima
Satria Garuda dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak, metode penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat utamanya.Dari hasil pengujian
dan pembahasan yaitu adanya hubungan yang signifikan antara terpaan media tayangan bima
satria garuda dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat dilihat dari nilai
taraf signifikan sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa setelah
menonton tayangan Bima Satria Garuda maka hal tersebut mampu membentuk perilaku
kekerasan yang dilakukan oleh anak karena anak mencontoh adegan adegan yang ada pada
tayangan Bima Satria Garuda. Namun sesuai dengan penggunaan teori SOR dalam penelitian ini,
maka menunjukkan bahwa tayangan Bima Satria Garuda berpotensi membentuk perilaku
kekerasan anak, namun anak sendiri yang mampu mengukur dan memilih apakah hal tersebut
layak untuk ditiru atau tidak.
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PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan yang cukup penting dan esensial bagi manusia adalah kebutuhan

akan informasi. Untuk mengetahui dengan jelas segala hal yang terjadi di dunia atau

disekelilingnya, manusia sangat membutuhkan kehadiran media untuk memenuhi kebutuhannya.

Maka hadirlah sarana komunikasi yang lebih dikenal sebagai media massa, Perkembangan media

massa akhir ini sangat pesat. Media massa menyajikan berbagai realitas kehidupan dalam bentuk

informasi kepada masyarakat. Munculnya kesadaran tentang arti dan nilai dari informasi

membuat masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari informasi yang disajikan oleh media

massa. (Sobur, 2006:162).

Secara garis besar media massa dapat dibedakan menjadi dua, yakni media massa cetak

dan media massa elektronik. Masing-masing media massa mempunyai tampilan isi yang

berbeda-beda, hal ini di maksudkan untuk menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Pada

dasarnya masyarakat tentu menginginkan informasi yang lebih mudah, lebih cepat, faktual,

aktual, dan sesuai kebutuhan. Hal ini mengakibatkan media massa berlomba-lomba dalam

menyajikan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya. Beraneka ragam media

yang bermunculan, memungkinkan lebih adanya keleluasaan untuk memilih mana yang paling



cocok untuk dijadikan media penyampaian informasi maupun berita (Bungin, 2006 : 40).

Salah satu media massa penyampaian informasi maupun berita yang paling banyak

digunakan masyrakat saat ini adalah televisi. Media televisi pada hakekatnya adalah movie atau

motion picture in the home, yang membuat pemirsanya tidak perlu keluar rumah untuk

menontonnya. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki televisi dan

keunggulan yang lain adalah televisi tersaji dalam bentuk audio visual, dengan kata lain televisi

adalah perpaduan antara radio dan film, ini menjadi daya tarik kuat televisi. Selain mempunyai

unsur kata-kata sound effect, juga mempunyai unsur visual berupa gambar hidup yang mampu

menimbulkan kesan yang mendalam pada pemirsa. Sehingga seolah-olah khalayak berada di

tempat peristiwa yang disiarkan oleh pemancar televisi itu (Effendy, 2000:177).

Thamrin (2008) menyatakan bahwa siaran-siaran televisi akan memanjakan orang-orang

pada saat-saat luang seperti saat liburan, sehabis bekerja bahkan dalam suasana sedang

bekerjapun orang-orang masih menyempatkan diri untuk menonton televisi. Suguhan acara yang

variatif dan menarik membuat orang tersanjung untuk meluangkan waktunya duduk di depan

televisi. Bahkan suguhan program-program acara yang variatif dan menarik telah menjadikan

televisi sebagai salah satu sahabat terdekat bagi keluarga terutama anak. Sebagian besar anak-

anak merasa lebih nyaman duduk di depan televisi ketimbang bermain di luar rumah. Seorang

anak dapat menghabiskan tiga sampai empat jam perharinya untuk duduk menonton televisi, tapi

tak sedikit anak yang menonton televisi lima sampai enam jam perhari bahkan lebih pada hari-

hari tertentu, seperti Sabtu dan Minggu.

Hal ini diperkuat dengan survei termutakhir UNICEF pada 2007 (Thamrin, 2008).

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa, anak-anak di Indonesia rata-rata lima jam sehari berada di

depan layar kaca atau total 1.560 hingga 1.820 jam setahun. Angka ini, menurut UNICEF, jauh

lebih besar dibandingkan jumlah belajar mereka  yang 1.000 jam setahun di sekolah. Maka

jadilah kotak televisi sekolah tandingan bagi anak-anak ini. Padahal Thamrin (2008) menyatakan

bahwa seharusnya anak usia  lima tahun hanya menonton televisi selama 1,5 jam per hari atau

paling lama dua jam per hari.

Televisi masih merupakan media hiburan utama di Indonesia yang digunakan anak-anak

selain game, komputer dan internet (Hendriyani dkk, 2012). Selain itu tayangan pada televisi

pada saat ini mempunyai kecendrungan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang sudah

ditetapkan. Hal ini terlihat dari ditonjolkannya eksploitasi sex, kekerasan, budaya konsumerisme



dan hedonisme. Bahkan pada masa remaja normal, semakin banyak kekerasan yang mereka lihat,

mempunyai kecendrungan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal ini

terlihat dari ditonjolkannya eksploitasi sex, kekerasan, budaya konsumerisme dan hedonisme.

Bahkan tayangan kekerasan dalam acara televisi saat ini sungguh mengkhawatirkan bagi para

anak-anak maupun remaja sebab semakin banyak tayangan adegan kekerasan yang mereka lihat

pada tayangan televisi. Apalagi bila tayangan tersebut muncul dalam program untuk anak.

Biasanya program ini dalam bentuk film tentang anak atau program lain, seperti berita dan

reality show, yang ditayangkan pada jam tertentu ketika anak-anak masih memungkinkan

menonton.

Salah satu tayangan telivisi yang saat ini yang digemari oleh anak-anak di Indonesia

adalah tayangan Bima Satria Garuda. Tayangan Bima Satria Garuda adalah serial pahlawan

super yang terinspirasi dari serial tokusatsu Jepang "Ksatria Baja Hitam" (istilah pelokalan yang

pernah digunakan RCTI untuk serial "Kamen Rider Black" dan "Kamen Rider Black RX") yang

populer di Indonesia, namun dikemas dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia untuk menjadi

pahlawan super baru Indonesia (http://www.rcti.tv/contents/read/103/bima-satria-garuda).

Penayangan Bima Satria Garuda diharapkan dapat mengajarkan nilai-nilai kebaikan,

keberanian, semangat, pantang menyerah dalam membela kebenaran kepada anak-anak. Namun

dalam penayangannya, Bima Satria Garuda juga tidak terlepas dari adegan-adegan yang

berisikan kekerasan seperti halnya ketika Bima bertarung dengan para monster, hal tersebut

dapat dilihat bahwa acara Bima Satria Garuda mempertontonkan adegan bela diri seperti halnya

memukul, menendang atau bahkan membunuh monster dan juga efek-efek seperti halnya efek

kebakaran atau efek terbang. Dipilihnya tayangan Bima Satria Garuda dalam penelitian ini

adalah karena Bima Satria Garuda merupakan serial pertama kali di Indonesia yang mengadopsi

tokusatsu dari Jepang, selain itu serial Bima Satria Garuda dibuat dan disesuaikan dengan unsur

budaya Indonesia, walaupun tetap saja Bima Satria Garuda menampilkan adegan pertarungan.

Terkait dengan aktivitas melihat tayangan kekerasan di program hiburan dan berita,

seperti tayangan Bima tersebut, anak-anak cenderung menganggap tindakan itu patut ditiru bila

tidak ada pendampingan dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Sebab masa anak-anak adalah

usia yang labil dan dalam proses pencarian identitas diri sehingga sikap meniru menempati porsi

tertinggi dalam kehidupan mereka. Namun karena kesibukan orang tua, kadang anak-anak

dibiarkan menonton sendiri dengan kekuasan penuh atas remote yang membebaskan mereka



memilih saluran. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, anak belajar melalui pengamatan dan

permodelan, yang ditawarkan  gratis oleh televisi.

Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini dengan banyaknya tontonan kekerasan

yang dilihat oleh anak-anak adalah banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak-

anak. Di tahun 2006, seorang anak tewas di Bandung karena mempraktekkan program televisi

Smackdown. Anak usia 12 tahun meninggal diduga karena mempraktekkan trik sulap yang ada

di televisi (Kompas, 2009). Selain itu pada tahun 2012 Seorang bocah SD di Cinere, Depok,

umur 12 tahun – mungkin kelas 6 SD – melakukan penusukan pada teman sekolahnya hanya

gara-gara HP. Korbannya bernama Syaiful, juga berumur 12 tahun, berhasil diselamatkan

nyawanya karena tubuhnya diitemukan seorang tukang sampah di selokan, lalu segera dilaporkan

dan dibawa ke rumah sakit. Sampai saat ini Syaiful masih dirawat karena luka di tubuhnya cukup

parah. Setelah berhasil diselamatkan, Syaiful mengaku siapa yang berusaha membunuh dirinya

Penelitian di Inggris (Hough dan Erwin, 1997) menunjukkan,  menonton kekerasan di

televisi meningkatkan sifat agresif pada anak. Selain tindakan meniru, penelitian ini juga

menemukan, anak-anak yang menonton kekerasan akan kehilangan rasa nyaman dan aman,

selalu curiga dan tidak percaya. Terpaan media massa yang mengandung kekerasan oleh banyak

ahli diyakini memiliki kontribusi dalam meningkatkan perilaku agresif (Anderson dan Bushman,

2001; 2002). Meskipun, kekuatan pengaruh dan apakah ia menjadi satu‐satunya faktor pengaruh

dan dalam kondisi bagaimana terpaan kekerasan di media dapat menunculkan agresivitas telah

pula menjadi perdebatan (Freedman, 1986; Friedrich‐Cofer, Huston, 1986).

Penelitian ini nantinya akan menjelaskan mengenai Hubungan Terpaan Media Dengan

Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah  adalah “untuk menjelaskan hubungan antara terpaan media tayangan Bima Satria Garuda

dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak”.

Terpaan Media

Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media baik jenis

frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan (longevity). Frekuensi penggunaan media

dalam mengumpulkan data khalayak tentang berapa kali sehari menggunakan media dalam satu

minggu, berapa kali seminggu menggunakan media dalam satu bulan (untuk program mingguan)

serta berapa kali sebulan menggunakan media dalam satu tahun (untuk program bulanan). Untuk

pengukuran variabel durasi penggunaan media, menghitung berapa lama audien bergabung



dalam media tertentu (berapa jam sehari) dan berapa lama audien mengikuti program (Ardianto

dan Erdinaya, 2004). Perulangan, hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan variasi

akan menarik perhatian. Di sini unsur “familiarity” (yang sudah kita kenal) berpadu dengan

unsur “novelty” (yang baru kita kenal). Perulangan juga mengandung unsur sugesti

mempengaruhi bawah sadar kita.

Teori SOR

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Response ini, berasal dari

kajian psikologi. Tidak mengherankan apabila kemudian menjadi salah satu teori komunikasi,

sebab obyek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang

jiwanya meliputi komponen-komponen; sikap, opini, prilaku, kognisi dan konasi (Effendy,

2003:115). Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus

khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan

dan reaksi komunikan. Selain itu, teori ini menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak

penerima sebagai akibat dari komunikasi. Dampak atau pengaruh yang terjadi merupakan suatu

reaksi tertentu dari rangsangan tertentu (Sendjaja, 1999:71). Dengan demikian, besar kecilnya

pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruh tersebut terjadi, tergantung pada isi dan penyajian

stimulus. Unsur-unsur dalam model ini adalah :

a. Pesan (Stimulus), merupakan pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan

yang disampaikan tersebut dapat berupa tanda dan lambang.

b. Komunikan (Organism), merupakan keadaan komunikan di saat menerima pesan. Pesan yang

disampaikan oleh komunikator di terima sebagai informasi, dan komunikan akan

memperhatikan informasi yang disampaikan komunikator. Perhatian disini diartikan bahwa

komunikan akan memperhatikan setiap pesan yang disampaikan melalui tanda dan lambang.

Selanjutnya, komunikan mencoba untuk mengartikan dan memahami setiap pesan yang

disampaikan oleh komunikator.

c. Efek (response), merupakan dampak dari pada komunikasi. Efek dari komunikasi adalah

perubahan sikap, yaitu: sikap afektif,kognitif, dan konatif. Efek kognitif merupakan efek yang

ditimbulkan setelah adanya komunikasi. Efek kognitif berarti bahwa setiap informasi menjadi

bahan pengetahuan bagi komunikan  (Effendi, 2003:118)



Stimulus atau pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan mungkin

diterima atau mungkin saja terjadi penolakan. Dalam tahapan berikutnya bila komunikan

menerima stimulus atau pesan yang disampaikan maka akan memperhatikan. Proses selanjutnya

komunikan tersebut mengerti dari pesan yang telah disampaikan. Dan proses terakhir adalah

kesediaan diri komunikan untuk mengubah sikap yang menandakan keberhasilan dalam proses

komunikasi (Effendy, 2003:56).

Kekerasan
Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang

berposisi kuat (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lebih lemah), bersarankan

kakuatan fisiknya yang superior. Selain itu, kekerasan merupakan bagian dari tindakan manusia

untuk tak lain daripada melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahankan lagi olehnya,

Kekerasan juga diartikan sebagai satu perlakuan dengan cara pemaksaan (Piliang, 2004:244).

Kekerasan memiliki jenis yang dapat membedakan kekerasan yang satu dengan yang lain,

seperti: kekerasan terbuka, kekerasan tertutup, kekerasan difensif, kekerasan agresif, kekerasan

individu dan kekerasan kolektif (Piliang, 2004:244).

Jika didalam film menampilkan adegan yang mengandung kekerasan, maka dapat

berdampak negatif bagi penontonnya, terutama anak-anak karena bukan tidak mungkin bagi

mereka untuk meniru apa yang dilihat di televisi. Yang dimaksud dengan “kekerasan” di sini

adalah yang biasa diterjamahkan dari violence. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata

Latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian

berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta,

kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan”. Sedangkan “paksaan”

berarti tekanan, desakan yang keras. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan

tekanan.

Perilaku Kekerasan Anak

Perilaku kekerasan yang dilakukan anak merupakan bentuk dari agresivitas seorang

anak. Krahe (2005:17) mendefinisikan perilaku agresif adalah “segala bentuk perilaku yang

dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk

menghindari perlakuan tersebut. Pengertian ini menunjukkan bahwa suatu perilaku dikatakan

agresif jika perilaku tersebut disengaja untuk menimbulkan rasa sakit kepada makhluk hidup



yang dituju.  Dimana makhluk hidup yang menjadi sasaran perilaku tersebut dengan sadar untuk

menghindar menyelamatkan diri. Menurut Krahe (2005: 15) bahwa, “agar perilaku seseorang

memenuhi kualifikasi agresif, perilaku itu harus dilakukan dengan niat menimbulkan akibat

negatif terhadap targetnya, dan sebaliknya, menimbulkan harapan bahwa tindakan itu akan

menghasilkan sesuatu”. Berdasarkan pendapat tersebut perlu diperhatikan terkait dengan motif

tindakan tersebut sengaja atau tidak. Tindakan yang disengaja untuk menyakiti orang lain tetapi

tidak mengenai sasaran tetap dikatakan bahwa perilaku tersebut termasuk pada kriteria perilaku

agresif. Begitu pula sebaliknya, jika motifnya tidak sengaja untuk melukai orang lain maka

tindakan tersebut tidak disimpulkan sebagai perilaku agresif. Anak terbentuk menjadi agresif

dengan mengamati model atau contoh. Secara sadar ataupun tidak, lambat laun anak akan meniru

perilaku tersebut, jika perilaku agresif yang ditiru anak tidak diberikan konsekuensi yang

bertujuan untuk mengendalikan perilaku tersebut maka perilaku agresif anak akan semakin

menguat. Penjelasan tersebut didukung pula oleh pendapat Tadeshi dan Felson dalam Barbara

Krahe (2005: 19), “interaksi dan motif-motif orang tua yang menggunakan tindakan koersif

(ancaman, hukuman atau paksaan badaniah) untuk mengontrol atau mengubah perilaku anak-

anaknya pada dasarnya tidak berbeda dengan tindakan perampok yang memaksa korbannya

patuh.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Eksplanatif dengan Pendekatan

Kuantitatif. Variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

Terpaan Media (X), Adapun Hubungan Terpaan itensitas menonton televisi dijabarkan dalam

indikator frekuensi dan durasi.

 Frekuensi

Frekuensi dijabarkan sebagai seberapa sering responden tersebut menonton televisi

Bima Satria Garuda. Penggunaan frekuensi dikategorikan menjadi empat, dengan pengukuran

lebar interval sebagai berikut : I = 25,1
4

6

4

28



, Jadi kategorinya, dalam satu minggu

dibedakan menjadi :

1) Sangat sering : skor 4 jika menonton sebanyak  8  kali

2) Sering : skor 3 jika menonton sebanyak 6 - 7 kali

3) Tidak sering : skor 2 jika menonton sebanyak 4 - 5 kali



4) Sangat tidak sering : skor 1 jika menonton sebanyak 2 - 3 kali

 Durasi

Durasi dijabarkan sebagai seberapa lama individu tersebut menonton televisi. Durasi

operasionalisasinya adalah durasi anak-anak dalam menonton televisi Bima Satria Garuda

dalam sehari. Langkah pertama yang dilakukan dengan mencari lebar interval (I) sebagai

berikut : I = 15
4

60


1. Sangat lama : skor 4 jika menonton televisi 46-60 menit

2. Lama : skor 3 jika menonton televisi 31-45 menit

3. Tidak lama : skor 2 jika menonton televisi 16-30 menit

4. Sangat tidak lama : skor 1 jika menonton televisi 1 -15 menit

Variabel (Y), adalah perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini

diartikan sebagai penggambaran dari anak yang meniru perilaku kekerasan yang telah dilihatnya

setelah menonton tayangan di televisi Bima Satria Garuda. Indikatornya adalah:

 Kekerasan Psikis : meliputi Anak pernah mengancam dan mengintimidasi, Anak pernah

berkata kasar kepada temannya, Anak mengejek temannya. Anak pernah berteriak keras-keras

atau berbicara kasar terhadap temannya

 Kekerasan Ekonomis meliputi : Anak pernah merusak dan merebut mainan temannya,

Anak pernah secara paksa meminta uang temannya dan Anak pernah menghilangkan barang

temannya

 Kekerasan Fisik meliputi : Anak pernah menendang temannya, Anak pernah memukul

temannya, Anak pernah menirukan adegan mendorong temannya dan Anak pernah menirukan

adegan menampar temanya

Pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini skala likert

Dengan menggunakan skala Likert, setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau

dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut (Riduwan, 2003,12) :

 Tidak Pernah (SS) = skor 4

 Pernah (S) = skor 3

 Sering (TS) = skor 2

 Sangat Sering (STS) = skor 1



Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD di seluruh Surabaya sejumlah 281.838

siswa.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling

dengan teknik Purposive sampling. Kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Berusia

minimal 9-11 tahun dan Melihat film Bima Satria Garuda minimal 2 kali dalam satu bulan.

Berdasarkan data tersebut maka untuk mengetahui jumlah sampel maka digunakan rumus

Yamane yaitu sebagai berikut :

1009,99
11)281.838(0,

281.838
n

2





Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang

Teknik Analisis Data Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Uji validitas

dilakukan dengan membandingkan  nilai r hitung dengan nilai r tabel.  Apabila r tabel ≤ r hitung,

maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur adalah valid dan

sebaliknya (Ghozali, 2001, 30). Uji Reliabilitas adalah pengujian yang dimaksudkan untuk

menunjukkan sifat suatu alat ukur dalam pengertian apakah alat ukur yang digunakan cukup

akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengukuran reliabilitas

menggunakan nilai cronbach Alpha, suatu kuesioner dikatakan reliabel bila memiliki nilai

cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2001, 133). Metode analisis data dalam

penelitian ini menggunakan tabel frekuensi yang digunakan untuk menggambarkan data yang

diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden.

Teknik korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis

hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data

dari dua variabel atau lebih adalah sama. Berikut adalah ruus untuk menghitung koefisien

korelasi product moment (Sugiyono, 2009, 213).

rxy=
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Dimana:

r = Pearson Product Moment Correlation

n = Jumlah sampel (responden penelitian)

X = Variabel bebas (terpaan film Bima Satria Garuda)

Y = Variabel terikat (Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak)



PEMBAHASAN

Terpaan Media Tayangan Bima Satria Garuda

Frekuensi dan Durasi

Berikut adalah deskripsi jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai Frekuensi

dan durasi menonton Bima Satria Garuda selama 1 bulan :

Tabel 1
Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Frekuensi Dan Durasi

Menonton Televisi Bima Satria Garuda
No Pernyataan Frekuensi Prosentasi

Frekuensi
1 Sangat Sering (8 Kali) 15 15%
2 Sering (6-7 Kali) 66 66%
3 Tidak Sering (4-5 Kali) 14 14%
4 Sangat Tidak Sering (2-3 Kali) 5 5%

Jumlah 100 100%
Durasi
1 Sangat Lama (46-60 Menit) 15 15%
2 Lama (31-45 Menit) 66 66%
3 Tidak Lama (16-30 Menit) 14 14%
4 Sangat Tidak Lama (1-15 Menit) 5 5%

Jumlah 100 100%

Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media baik jenis

frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan (longevity). Frekuensi penggunaan media

dalam mengumpulkan data khalayak tentang berapa kali sehari menggunakan media dalam satu

minggu, berapa kali seminggu menggunakan media dalam satu bulan (untuk program mingguan)

serta berapa kali sebulan menggunakan media dalam satu tahun (untuk program bulanan). Dari

hasil penelitian diketahui responden dalam penelitian ini lebih banyak yang mendapatkan terpaan

tayangan Bima Satria Garuda tinggi yaitu sebanyak 51% hal tersebut bahwa responden menyukai

tayangan Bima Satria Garuda dan sering menontonnya. Dilihat dari frekuensi responden melihat

tayangan Bima Satria Garuda lebih banyak responden yang berada pada kategori sering (6-7

kali) yaitu sebanyak 66% hal tersebut menunjukan bahwa responden melihat tayangan Bima

Satria Garuda lebih dari dua kali dalam 1 minggu, seperti yang diketahui bahwa Bima Satria

Garuda tayang dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu jam 15.00 dan hari minggu

pukul 08.30. Dilihat dari durasi menonton Bima Satria Garuda lebih banyak responden yang

menonton lama (31-45 menit) yaitu sebanyak 66% hal tersebut menjelaskan bahwa responden



dalam melihat tayangan Bima Satria Garuda hampir pasti sampai selesai karena responden

menganggap tayangan bima menarik dan menontonnya hingga selesai.

Hasil pengkategorian tingkat capaian Terpaan Media:

Tabel 2
Pengkategorian Terpaan Media

No Kategori Frekuensi Prosentasi
1 Tinggi 51 51%

2 Sedang 44 44%

3 Rendah 5 5%

Total 100 100%

Berdasarkan tabel 4 diatas diketahui bahwa lebih banyak responden dengan

terpaan media menonton Bima Satria Garuda tinggi yaitu sebanyak 51%, responden dengan

terpaan media sedang menonton Bima Satria Garuda sebanyak 44% dan responden dengan

terpaan media menonton Bima Satria Garuda rendah sebanyak 5%.



Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan pengujian maka berikut adalah hasil pengkategorian tingkat capaian

Kekerasan Psikis, ekonomis, fisik:

Tabel 3
Pengkategorian Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

No Kategori Frekuensi Prosentasi
Kekerasan Psikis

1 Tinggi 77 77%

2 Sedang 20 20%

3 Rendah 3 3%

Total 100 100%

Kekerasan Ekonomis

1 Tinggi 1 1%

2 Sedang 22 22%

3 Rendah 77 77%

Total 100 100%

Kekerasan Fisik

1 Tinggi 1 51%

2 Sedang 10 44%

3 Rendah 89 5%

Total 100 100%

Karakteristik Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

1 Tinggi 2 2%

2 Sedang 14 14%

3 Rendah 84 84%

Total 100 100%

Perilaku kekerasan yang dilakukan anak merupakan bentuk dari agresivitas

seorang anak. Krahe (2005:17) mendefinisikan perilaku agresif adalah “segala bentuk perilaku

yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk

menghindari perlakuan tersebut. Pengertian ini menunjukkan bahwa suatu perilaku dikatakan

agresif jika perilaku tersebut disengaja untuk menimbulkan rasa sakit kepada makhluk hidup

yang dituju.  Dimana makhluk hidup yang menjadi sasaran perilaku tersebut dengan sadar untuk

menghindar menyelamatkan diri. Dalam penelitian ini perilaku kekerasan yang dilakukan oleh

anak setelah menonton tayangan Bima Satria garuda lebih banyak pada kategori rendah yaitu



sebanyak 84% hal tersebut menunjukan bahwa responden kemungkinan untuk responden

berperilaku kekerasan rendah

Hal tersebut juga dapat dilihat dari tiap dimensi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh

anak pada kekerasan fisik lebih banyak responden pada kategori rendah yaitu sebanyak 51% hal

tersebut menjelaskan bahwa responden tidak suka melakukan kekerasan fisik pada teman seperti

halnya menendang, memukul, mendorong dan menampar temannya. Perilaku kekerasan yang

dilakukan oleh anak mengenai  kekerasan ekonomis juga lebih banyak pada kategori rendah

yaitu sebanyak 77% Hal tersebut menjelaskan bahwa responden tidak melakukan kekerasan yang

bersifat ekonomis kepada temannya seperti halnya merusak, menghilangkan dan meminta secara

paksa barang milik teman. Namun hal berbeda terjadi pada dimensi kekerasan psikis dimana

lebih banyak responden yang berada pada lategori tinggi yaitu sebanyak 77% hal tersebut

menunjukan bahwa responden masih suka mengancam teman, berkata kasar pada teman,

mengejek teman dan berteriak keras kepada teman.

Anak terbentuk menjadi agresif dengan mengamati model atau contoh. Secara sadar

ataupun tidak, lambat laun anak akan meniru perilaku tersebut, jika perilaku agresif yang ditiru

anak tidak diberikan konsekuensi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku tersebut maka

perilaku agresif anak akan semakin menguat. Penjelasan tersebut didukung pula oleh pendapat

Tadeshi dan Felson dalam Barbara Krahe (2005: 19), “interaksi dan motif-motif orang tua yang

menggunakan tindakan koersif (ancaman, hukuman atau paksaan badaniah) untuk mengontrol

atau mengubah perilaku anak-anaknya pada dasarnya tidak berbeda dengan tindakan perampok

yang memaksa korbannya patuh.



Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara terpaan media tayangan bima

satria garuda dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dari hasil pengujian korelasi

dengan menggunakan metode Pearson Correlation diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Korelasi Pearson Prduct Moment

Correlations

1 ,406**
,000

100 100
,406** 1
,000
100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Terpaan

Perilaku Anak

Terpaan Perilaku Anak

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara terpaan media

tayangan bima satria garuda dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah sebesar

0,406 dengan tingkat signifikansi 0,000 . karena tingkat signifikansi yang diperoleh kurang dari

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara terpaan media

tayangan bima satria garuda dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dari berbagai

uraian yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa setelah menonton tayangan

Bima Satria Garuda maka hal tersebut mampu membentuk perilaku kekerasan yang dilakukan

oleh anak karena anak mencontoh adegan adegan yang ada pada tayangan Bima Satria Garuda.

Hubungan Antara Terpaan Media Tayangan Bima Satria Garuda Dengan Perilaku

Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa ada hubungan antara terpaan media

tayangan bima satria garuda dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak, hal tersebut

menjelaskan bahwa kegiatan responden menonton Bima Satria Garuda akan berpengaruh

terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak hal tersebut dapat dilihat bahwa anak

masih sering melakukan kekerasan pada temannya seperti halnya kekerasan psikis contohnya

mengancam dan mengintimidasi, berkata kasar kepada temannya, mengejek temannya dan

berteriak keras-keras atau berbicara kasar terhadap temannya, kekerasan ekonomis misalnya

merusak dan merebut mainan temannya, secara paksa meminta uang temannya, dan

menghilangkan barang temannya,kekerasan fisik seperti halnya menendang temannya dan



memukul temannya. Penelitian di Inggris (Hough dan Erwin, 1997) menunjukkan,  menonton

kekerasan di televisi meningkatkan sifat agresif pada anak. Selain tindakan meniru, penelitian ini

juga menemukan, anak-anak yang menonton kekerasan akan kehilangan rasa nyaman dan aman,

selalu curiga dan tidak percaya. Terpaan media massa yang mengandung kekerasan oleh banyak

ahli diyakini memiliki kontribusi dalam meningkatkan perilaku agresif (Anderson dan Bushman,

2001; 2002).

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka

dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya hubungan yang signifikan antara terpaan media tayangan

bima satria garuda dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat dilihat

dari nilai taraf signifikan sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menjelaskan

bahwa setelah menonton tayangan Bima Satria Garuda maka hal tersebut mampu membentuk

perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak karena anak mencontoh adegan adegan yang ada

pada tayangan Bima Satria Garuda. Berdasarkan hasil temuan data dan interpretasi data

menunjukkan bahwa tayangan Bima Satria Garuda berpotensi membentuk perilaku kekerasan

yang dilakukan oleh anak, namun anak-anak sendirilah yang mampu mengukur dan memilih

manakah yang harus ditiru atau tidak.
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