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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-

pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-

alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan Televisi.
1
 Media 

massa yang memiliki pengaruh besar dalam kegiatan masyarakat sehari-hari 

yaitu Televisi. Televisi adalah sarana media penyampai informasi dan hiburan 

dikalangan masyarakat. Melalui tayangan-tayangan yang disajikan ke 

masyarakat, banyaknya manfaat diantaranya wawasan ilmu pengetahuan, 

memperluas wawasan, dan sebagai hiburan sehari-hari. 

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi 

sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, dengan kata lain 

televisi juga dapat diartikan alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan 

media penglihatan. Kata “Televisi” merupakan gabungan dari kata “tele” 

(jauh)yang berasal dari bahasa Yunani dan visio (Penglihatan) yang berasal 

dari bahasa latin. Perkembangan pertelevisian di dunia ini sejalan dengan 

kemajuan teknologi elektronika, yang bergerak pesat sejak transistor oleh 

William Soekley dan kawan-kawan pada tahun 1946.
2
 Sehingga televisi dapat 

diartikan sebagai telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh. Televisi 

memiliki berbagai jenis program salah satunya adalah Berita. Program berita 

(news) adalah  bentuk suatu kajian laporan berupa fakta dan kejadian yang 

memiliki nilai berita (unsual, factual, esensial) dan disiarkan melalui media 

periodik.
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Salah satu media televisi yang banyak menyajikan berita kriminal dan 

cukup banyak disaksikan masyarakat yaitu media televisi TvOne. Penelitian 

ini penulis tertarik memilih media televisi TvOne yang menayangkan berita 

mengenai kekerasan yang terjadi dipanti asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru. 

Pada tanggal 27 januari 2017 kasus kekerasan terjadi pada seseorang balita 

yang bernama Zackly. Balita malang tersebut menjadi salah satu korban 

kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia di panti asuhan tunas 

bangsa  di kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Anak kecil tersebut 

dititipkan oleh orang tuanya di panti asuhan tersebut, karena keterbatasan 

ekonomi. Saat di autopsi ditemukan beberapa bekas kekerasan dan lebam 

yang terdapat di tubuh anak berumur 18 bulan itu. Pada tanggal 2 februari 

2017 pemilik panti tunas bangsa menyerahkan diri dan diamankan di 

Mapolresta Pekanbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Sesuai dengan fakta banyak kejahatan yang serupa dilakukan oleh pelaku 

kejahatan, dengan pemberitaan kriminal pada media elektronik yang 

diberitakan setiap hari maka efek kejadian yang timbul semakin meningkat, 

karena pemberitaan tersebut tidak menunjukkan solusi untuk mengatasi 

kriminal. Sebagian memandang berita kriminal tersebut dapat membantu 

masyarakat untuk mengetahui pristiwa yang terjadi sehingga mereka berhati-

hati dalam melakukan aktivitasnya dan ada juga sebagian masyarakat yang 

tidak peduli dengan berita tersebut karena berita yang demikian itu sudah 

menjadi biasa di tengah masyarakat. 

Pada tanggal 17 februari 2017 di TvOne juga terjadi kasus 

pemberitaan kekerasan terhadap anak di daerah siak hulu kabupaten Kampar. 

Sang ibu yang berstatus sebagai ibu tiri tega menganiaya anaknya saat berada 

dirumah dengan luka-luka lebam di sekujur tubuh anak malang tersebut. 

Ironisnya si ibu tiri sengaja mengurung anaknya dirumah dan melakukan 

kekerasan. Dan akhirnya wanita tersebut harus berurusan dengan pihak 

kepolisian. 
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Penulis ingin mengetahui seperti apa persepsi masyarakat kelurahan 

Wonorejo terhadap berita kekerasan panti asuhan tunas bangsa pekanbaru di 

tvone, sehingga dengan pengetahuan yang mereka punya dianggap bisa 

menilai pemberitaan kriminal pada media televisi. Dengan perbedaan persepsi 

tentu akan menimbulkan permasalahan dalam menilai media tersebut dan 

akan mempunyai dampak terhadap perkembangan media baik secara positif 

dan negatif dalam menjalankan perannya sebagai media informasi dan begitu 

juga dengan masyarakat. Untuk lokasi penelitian penulis memilih lokasi 

penelitian di kelurahan Wonorejo RT 02 RW 04 Pekanbaru.  

Dalam hasil pra riset yang peneliti lakukan terhadap pemberitaan di 

panti asuhan tunas bangsa Pekanbaru di TvOne, peneliti mengambil sampel 

awal sebanyak 30 orang responden dari umur 20 sampai dengan 50 tahun. 

Sebanyak 17 responden menjawab pemberitaan tersebut bernilai negatif dan 

13 responden lain diantaranya yang menjawab Positif. Artinya, berita yang 

menayangkan isi berita kekerasan yang terjadi di panti asuhan Tunas Bangsa 

Pekanbaru bernilai Negatif dan juga pemberitaan yang dilakukan oleh TvOne 

sudah memenuhi kode etik penyiaran seperti memberikan berita informasi 

dan edukasi. Dalam pemberitaan TvOne menyajikan berita lebih aktual dan 

fakta dilapangan sehingga masyarakat dapat mengetahui kejadian-kejadian 

yang diberitakan. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dan 

menjadikan suatu pembelajaran terkait berita kekerasan yang terjadi di panti 

asuhan tunas bangsa Pekanbaru. 

Alasan penulis mengambil media televisi TvOne sebagai media 

peneliti, karena TvOne menyajikan berita yang aktual dan lebih awal, karena 

TvOne selalu memberikan perkembangan kasus dan secara live pada 

pemberitaan kasus yang terjadi di panti asuhan tunas bangsa. TvOne selalu 

mengikuti dari awal kasus hingga selesainya kasus ini, seperti ditahannya si 

pemilik panti yang sempat melarikan diri dari polisi. Inilah persoalan yang 

menarik penulis untuk meneliti lebih mendalam dan sebuah karya ilmiah, 

yang berjudul Persepsi Masyarakat Kelurahan Wonorejo RT 02 RW 04 
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Terhadap Berita Kekerasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru 

Edisi Januari 2017 di TvOne. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya kesalahpahaman 

terhadap istilah-istilah dalam penelitian “PERSEPSI MASYARAKAT 

KELURAHAN WONOREJO RT 02 RW 04 TERHADAP BERITA 

KEKERASAN PANTI ASUHAN TUNAS BANGSA PEKANBARU 

EDISI JANUARI 2017 DI TV ONE” maka penulis merasa perlu adanya 

penegasan istilah dalam judul penelitian ini, antara lain:  

1. Persepsi 

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan 

proses tersebut mempengaruhi prilaku kita.
3
 Sedangkan Gunadi dan Dhjony 

Herfan mendefenisikan persepsi daya tangkap dan pengertian secara 

menyeluruh terhadap rangsangan informasi atas diri seseorang. 

2. Masyarakat 

Para ahli Maclver, J.L Gillin, dan J.P Gillin sepakat bahwa adanya 

saling bergaul interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-

cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat 

merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system 

adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama.
4
 

3. Berita  

Widodo menjelaskan berita adalah fakta atau informasi yang ditulis 

oleh wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya yang dimuat di 

media massa.
5
 Berita adalah sebuah laporan kepada khalayak mengenai isu-
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isu yang sedang terjadi berdasarkan fakta dan menarik perhatian khalayak 

melalui media massa.  

4. Kekerasan 

Kekerasan merupakan ekspresi baik yang dilakukan secara fisik 

ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan 

pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh 

perorangan atau sekelompok orang.
6
 

5. Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru 

Panti asuhan tunas bangsa pekanbaru berdiri pada tahun 2000 yang 

terletak dijalan Singgalang V kelurahan Kulim kecamatan Tenayan Raya 

Pekanbaru, Riau. Panti Asuhan ini bergerak dibidang panti asuhan anak dan 

Dhuafa. Sebanyak 16 anak di asuh di panti asuhan tunas bangsa. Awalnya 

panti ini memberi pendidikan agama hingga Madrasah Diniyah Awaliyah 

(MDA) bak layak nya pondok pesantren dini. Panti asuhan ini memiliki batas 

izin beroperasi sampai tahun 2011. Akan tetapi panti asuhan tersebut tetap 

beroperasi pada batas waktu yang telah ditentukan oleh dinas sosial kota 

Pekanbaru.  

6. Tv One 

Pada tanggal 14 februari 2008 merupakan saat bersejarah karena 

untuk pertama kalinya TvOne mengudara yang sebelumnya bernama LaTv. 

Peresmian tersebut dilakukan oleh presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono 

di Istana Presiden Republik Indonesia. TvOne secara progresif menginspirasi 

masyarakat Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas agar berfikiran maju dan 

melakukan perbaikan bagi diri sendiri serta masyarakat sekitar melalui 

berbagai program News  dan Sport, baik nasional maupun 

internasional.Mengklasifikasikan program-programnya dalam kategori 

NEWS, Current Affairs dan SPORTS. TvOne mempunyai Tag Line 

“MEMANG BEDA”.  

 

                                                             
6 https://id.m.wikipedia.org./wiki/kekerasan  
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan 

masalah sebagai berikut:. 

a. Pada tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan 05 februari 2017 TvOne 

menyajikan berita kekerasan di panti asuhan tunas bangsa Pekanbaru, 

yang menyebabkan seorang balita meninggal dunia. 

b. Terdapat luka lebam dan kekerasan akibat benda tumpul di tubuh M. 

Zackly setelah dilakukan autopsi. 

c. Persepsi masyarakat Kelurahan Wonorejo RT 02 RW 04 terhadap berita 

kekerasan di panti asuhan tunas bangsa Pekanbaru edisi Januari 2017 di 

TvOne. 

2. Batasan Masalah 

Dengan banyaknya masalah yang bisa dikaji dalam penelitian ini, 

maka peneliti hanya membatasi sebagai berikut: Batasan masalah pada 

penelitian ini adalah saat anak-anak panti asuhan tunas bangsa disembunyikan 

dan ditemukan oleh pihak kepolisian, kemudian anak-anak tersebut 

dikembalikan ke Dinas Sosial. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan yang menjadi pokok 

kajian dalam penelitian ini yaitu: Seberapa Banyak Persepsi Masyarakat 

Kelurahan Wonorejo RT 02 RW 04 Terhadap Berita Kekerasan Panti Asuhan 

Tunas Bangsa Pekanbaru di TvOne? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

ingin mengetahui bentuk “Persepsi Masyarakat Kelurahan Wonorejo RT 02 

RW 04 Terhadap Berita Kekerasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru 

Edisi Januari 2017 di Tv One”. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Bagi penulis dapat digunakan sebagai perbandingan sejauh mana 

teori-teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan 

dalam penelitian ini. 

2) Sebagai bahan masukan bagi para pengkaji ilmu komunikasi di 

bidang Broadcasting yang berminat untuk meneliti masalah yang 

sama. 

3) Sebagai pengembangan ilmu komunikasi umumnya, dan 

Broadasting khususnya dalam melaksanakan kegiatan Pemberitaan. 

b. Secara Praktis 

1) Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perpustakaan UIN SUSKA 

Riau semoga dapat dimanfaatkan seluruh mahasiswa dan 

masyarakat, dan wartawan media televisi. 

2) Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata S1 pada 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan penelitian ini peneliti membagi enam bab 

bahasan yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan di 

uraikan dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan, merupakan bab yang Meliputi Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Permsalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori, kajian terdahulu, definisi konseptual 

variabel. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Meteodologi Penelitia merupakan bab yang meliputi Jenis dan 

Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan 
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Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas Data dan Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Gambaran Umum tentang Penelitian 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil 

penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, Bab ini juga 

berisikan saran-saran peneliti yang ditarik berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh yang diharapkan akan dapat memberi masukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


