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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Stimulus Organisme Respons (S-O-R) 

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

semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian menjadi juga teori 

komunikasi, tidak mengherankan, karena objek material dari psikologi dan 

ilmu komuikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen 

– komponen sikap, opini,perilaku, kognisi, afeksi dan konotasi.  

Menurut stimulus reponse ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi 

khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan 

dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur 

yang ada dalam model ini adalah : 

a. Pesan (Stimulus) 

b. Komunikan (Organism) 

c. Efek (Response) 

Dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah 

aspek  how bukan what dan why. Jelasnya how to communicate, dalam hal ini 

how to change the attitude, bagaimana mengubah sikap komunikan. Dalam 

proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah, hanya jika 

stimulus yang menerpa benar – benar melebihi semula.  

Prof. Dr. Mar’at dalam bukunya Sikap Manusia, Perubahan serta 

Pengukurannya, mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang 

menyatakan bahwa dalam menelah sikap yang baru ada tiga variabel penting, 

yaitu : 

a. Perhatian 

Perhatian merupakan penyesuaian organ-organ penginderaan dan 

sistem syaraf sentra bagi stimulasi maksimal. Perhatian juga 

merupakan suatu proses mereaksi secara istimewa terhadap suatu 

rangsangan atau sederet perangsang. 
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b. Pengertian 

Pengertian berarti proses memahami atau kemampuan individu 

memahami makna atau arti.  Seperti, perasaan suka terhadap titik 

pandang orang lain. 

c. Penerimaan 

Penerimaan merupakan pengakuan atau penghargaan terhadap 

nilai-nilai individual, tanpa menyertakan pengakuan terhadap tingkah 

lakunya atau tanpa keterkaitan emosional yang terdapat dipihak terapis 

yang berangkutan dan biasanya ditandai dengan sikap positif atau 

menolak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Teori S-O-R 

Gambar diatas menunjukkan bahwa perubahan sikap bergantung 

pada proses yang terjadi pada individu. Stimulus atau pesan yang 

disampaikan kepada komunikan mungkin diterima ataupun juga ditolak, 

karena komunikasi akan berlangsung jika mendapat perhatian dari 

komunikan. Proses berikutnya setelah komunikan mengerti maka barulah 

lanjut ke tahap selanjutny menerima dan mengolah pesan sehingga 

terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. 
5
 

Hubungan antara teori S-O-R dengan kajian penelitian ini adalah 

tayangan berita kekerasan yang terjadi di panti asuhan tunas bangsa 

mampu menimbulkan efek positif dan negatif terhadap persepsi 

masyarakat dalam menyaksikan berita kekerasan di tv one, sehingga 

memberikan dampak yang positif maupun negatif dan dapat menimbulkan 

                                                             
5
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 2003) hlm 254 
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berbagai persepsi. Berdasarkan uraian di atas, maka proses komunikasi 

dalam teori S-O-R pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Penerapan teori S-O-R 

 

2. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi (Desideranto, 

1976, dalam Rakhmat 1989). Kretch dan Cruthfield (1977, id. Rakhmat) 

Merumuskan persepsi sebagai berikut: 

 Pertama, Persepsi bersifat selektif secara struktural, ini berarti 

bahwa objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi 

biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu. Kebutuhan-

kebutuhan psikologis dan biologis menyebabkan persepsi yang 

berbeda. 

 Kedua, Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan 

diberi arti. Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat 

konteksnya. Walau stimuli yang kita terima tidak lengkap, kita 

Stimulus 

Berita Kekerasan Panti 

Asuhan Tunas Bangsa 

 

Organisme 

Masyarakat Kelurahan 

Wonorejo 20 s/d 50 

Tahun 

 

Respons 

Positif dan Negatif 
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akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan 

rangkaian stimuli yang kita persepsi. 

 Ketiga, sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur 

ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara 

keseluruhan. Jadi jika individu yang dianggap sebagai anggota 

kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat 

kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, 

dengan efek yang berupa asimiliasi atau kontras. 

 Keempat, Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan 

waktu atau meyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi 

sebagai bagian dari struktur yang ada.
6
 

Persepsi adalah sebuah proses aktif. Perabaan, misalnya 

membutuhkan gerakan sesuatu yang kini kita sebut “scanning”. Perabaan 

mencakup informasi tentang anda (misalnya otot-otot dan sendi-sendi tubuh 

anda) dan juga kita bisa mengatakan hal yang sama terhadap pendengarandan 

penglihatan. Penglihatan melibatkan gerakan terus – menerus, seperti mata, 

kepala, dan tubuh kita atau benda-benda yang kita lihat semua itu.
7
 Dalam 

buku Laura A. King juga menjelaskan persepsi adalah proses otak dalam 

mengatur dan menginterpretasikan informasi sensoris dan memberikan 

makna.
8
 Tujuan persepsi memperoleh pemahaman mendalam tentang 

persepsi dengan mengajukan sebuah pertanyaan sederhana “Apa Tujuannya?” 

menurut para ahli terkemuka di bidang ini, David Mar (1982), membentuk 

perwakilan dimensi dari dunia di otak.
9
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi pada hakekatnya 

adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami 

setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, 

                                                             
6
 Massayu S. Hanin. 2005. Persepsi Masyarakat Terhadap Tayangan Pornografi, 

Kekerasan, & Mistik di Televisi. (Jakarta: LIPI Press, Anggota IKAPI) hlm 5-6 
7
 Dr. Boerre C. George. 2016. General Psikologi. (Jogjakarta : Primashopie) hlm 97 

8
 Laura A. King. 2010. Psikologi Umum (Sebuah Pandangan Apresiasif). (Jakarta: 

Salemba Humanika) hlm 225 
9 Ibid 227 
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pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Stimulus yang 

mengenai individu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga 

individu menyadari apa yang diinderanya. Proses inilah yang dimaksud 

persepsi. Jadi, stimulus diterima oleh alat indera, lalu melalui proses persepsi 

sesuatu yang di indera menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan 

dan di interpretasikan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

1) Perhatian (attention) 

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkain stimuli 

menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. 

Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat 

indra kita dan mengesampingkan masukan, masukan melalui alat indra 

yang lain. 

a) Faktor eksternal penarik perhatian 

Stimulus diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang 

menonjol, antara lain: gerakan intensitas stimuli, kebaruan dan perulangan. 

b) Faktor internal penaruh perhatian 

Perhatian timbul karena disebabkan  faktor internal dalam diri kita, 

antara lain: faktor-faktor biologis, sosiopsikologis dn sosiogenesis. 

2) Faktor-faktor fungsional 

Faktor fungional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu 

dan hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor 

personal yang menentukan persepsi bukan jenis atu bentuk stimuli, tetapi 

karakteristik orang yang memberikab respon pada stimuli itu. Faktor-

faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi lazim disebut sebagai 

karangka rujukan (framed of reference). 
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3) Faktor-faktor Struktural 

Faktor-faktor struktural  berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik 

dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada system syaraf individu. Jika 

kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta 

yang terpisah, kita harus memandang dalam hubungan keseluruhan, untuk 

memahami seseorang kita harus melihatnya dalam konteksnya, dalam 

lingkungannya, dalam masalah yang dihadapinya.
10

 

Faktor-faktor personal, karakter orang yang melakukan persepsi 

mempengaruhi bagaimana ia mempersepsi suatu objek, ini mencakup : 

a. Kebutuhan atau motif 

b. Sikap, nilai preferensi, dan keyakinan. 

c. Tujuan 

d. Kapasitas 

e. Kegunaan 

f. Gaya komunikasi 

g. Pengalaman dan kebiasaan 

Faktor-faktor yang berasal dari stimuli, mencakup : 

a. Karakter fisik stimuli. Misalnya: ukuran, warna, intensitas, dan 

sebagainya. 

b. Pengorganisasian pesan. Cara bagaimana pesan diatur atau 

diorganisasikan mempengaruhi persepsi kita. 

c. Novelty (kebauran, keluarbiasaan). Hal-hal yang baru atau luar 

biasa. 

d. Model, yaitu bagaimana informasi itu diserap oleh panca-indera. 

e. Asal mula informasi 

                                                             
10

 Jalaludin Rakhmat. 2007. Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Rajawali 

Pers) hlm 52-62 
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f. Media atau Channel.
11

 

Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi 

dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu: 

a) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor.Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi jugadapat datang dari dalam diri individu 

yang bersangkutan yang langsungmengenai syaraf penerima 

yang bekerja sebagai reseptor. 

b) Alat indera, syaraf dan susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat 

susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai 

alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris membentuk 

persepsi seseorang. 

c) Perhatian 

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai 

suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian 

merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas 

individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.
12

 

Menurut Tampubolon menjelaskan bahwa persepsi seseorang 

dipengaruhi 3 faktor : 

 

 

                                                             
11

 Rubani, Mardiah. 2010. Psikologi Komunikasi.(Pekanbaru: Unri Press) hlm 117 
12

 Walgito, Bimo. 2004. Pengantar Psikologi Umum. (Jakarta: Andi) hlm 70 
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a) Faktor Individu 

Individu dalam membuat suatu persepsi akan dilatarbelakangi 

oleh kemampuan individu untuk mempelajari sesuatu 

(attitude), motivasi individu untuk membuat persepsi tentang 

sesuatu tersebut, kepentingan individu terhadap sesuatu di 

persepsikan, pengalaman individu dalam menyusun persepsi, 

dan harapan individu dalam menentukan persepsi tersebut. 

b)  Faktor Situasi 

Situasi dalam menyusun persepsi ditentukan oleh: momen yang 

tepat, bangunan atau struktur dari obyek yang dipersepsikan, 

dan kebiasaan yang berlaku dalam sosial masyarakat dalam 

merumuskan persepsi. 

c) Faktor Target 

Ganguan yang ada dalam menyusun persepsi sebagai gangguan 

dalam menentukan persepsi adalah: obyek yang akan 

dipersepsikan merupakan hal yang benar-benar baru, adanya 

gambaran hdup yang mempengaruhi  dalam membentuk 

persepsi, suara-suara yang timbul saat membentuk persepsi, 

ukuran dari bentuk persepsi yang melatarbelakangin persepsi 

tersebut, kedekatan persepsi dengan obyek lain yang dapat 

membentuk persepsi yang hampir sama, dan kesamaan dari 

persepsi yang akan dibangun dengan persepsi lain.
13

 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu 

sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu 

objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. 

 

 

                                                             
13

 Tampubolon, Manahan. P. 2015. Perilaku Keorganisasian. (Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia) hlm 65-66 
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c. Syarat Terjadinya Persepsi 

Adanya syarat terjadinya persepsi yaitu : 

1) Adanya objek yang dipersepsi 

2) Adanya alat indra atau reseptor 

3) Adanya perhatian 

Adanya objek atau peristiwa sosial yang menimbulkan stimulus, dan 

stimulus mengenai alat indra (reseptor).
14

 

Miftah Toha menyatakan bahwa proses terbentuknya persepsi didasari pada 

beberapa tahapan, yaitu : 

1) Stimulus atau rangsangan 

Terjadinya persepsi diawali ketika seorang dihadapkan pada 

suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. 

2) Registrasi 

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah 

mekanismefisik yang berupa penginderaan dan syarat 

seseorang berpengaruhmelalui alat indera yang dimilikinya. 

Seseorang dapat mendengarkanatau melihat informasi yang 

terkirim kepadanya, kemudian mendaftarsemua informasi yang 

terkirim kepadanya tersebut. 

3) Interpretasi 

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang 

sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus 

yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada 

cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.
15

 

 

 

                                                             
14

 Walgito, Bimo. 1989. Pengantar Psikologi Umum. (Surabaya: Bina Ilmu) hlm 54 
15

 Toha Miftah. 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta: 

Grafindo Persada) hlm 145 
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Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut: 

1) Adanya objek yang dipersepsi 

2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai  

suatupersiapan dalam mengadakan persepsi. 

3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima 

stimulus. 

4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, 

yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.
16

 

Persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh pengindraan. 

Kemudian, pengindaraan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat penerima, yaitu alat indra. Namun, proses proses tidak 

berhenti pada tahap ini. Pada umumnya, stimulus diteruskan oleh syaraf 

sensoris ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya 

merupakan proses persepsi, yaitu orang menyadari apa yang diindranya. Oleh 

karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses pengindraan dan 

proses pengindraan merupakan proses yang mendahului proses persepsi. 

3. Berita Kekerasan (Kriminal) 

Berita adalah terminologi dalam ilmu jurnalistik, pengertian yang 

disusun oleh Charnley yang paling lengkap. Dapat kita ketahui bahwa berita 

atau news bukanlah peristiwa atau fakta maupun pendapat, melainkan 

uraiannya disajikan melalui media massa periodik. Semua berita adalah 

informasi, tetapi tidak semua informasi adalah berita. Karena berita adalah 

informasi yang mengandung nilai berita yang telah diolah sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang ada pada ilmu jurnalistik, dan yang sudah disajikan 

kepada khalayak melalui media massa periodik, baik cetak maupun 

elektronik.
17

 Williard C. Bleyer dalam Drs. AS Haris Sumadiria, M.Si buku 

Jurnalistik Indonesia menjelaskan berita adalah sesuatu yang termasa yang 

dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik 

                                                             
16

 Sunaryo. (2004). Psikologi untuk Keperawatan. (Jakarta: EGC) hlm 98 
17

 Wahyudi, J.B. 1996. Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi. (Jakarta: Pustaka 

Utama Grafitti) hlm 27-28 
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minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia 

dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut.
18

 Berita adalah 

suatu fakta atau ide opini aktual yang menarik dan akurat serta diaanggap 

penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, mapun penonton.  Tujuan 

utama dalam penyajian berita adalah menginformasikan peristiwa  penting 

sebagai upaya untuk memberikan daya Tarik agar orang mau membaca, 

mendengar, maupun menonton sejian berita tersebut.
19

 

Pada umumnya adegan kekerasan yang ditunjukkan di televisi bisa 

dalam bentuk kejadian yang betul-betul (in situ) umpamanya ada pada 

program berita. Program berita ini tentu menyiarkan kejadian/peristiwa yang 

ada kaitannya dengan pemberitaan yang bersifat kekerasan tentu saja terjadi 

dalam berbagai bentuk berita kriminal, perkelahian, terror, perkosaan, dan 

sebagainya. Hampir semua televisi mempunyai program berita yang disiarkan 

dalam waktu yang sama dengan nama khusus.
20

 Berita kekerasan masuk 

dalam kategori Hard News (Berita Berat), adalah berita tentang peristiwa 

yang dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok 

maupun organisasi. Ini tentu saja akan menyangkut hajat orang banyak, 

sehingga orang ingin mengetahuinya. Karena itu harus di beritakan.
21

 

  Jadi, banyaknya pembaca berita-berita kejahatan ini tentu saja bukan 

berarti bahwa mereka menyukai kejahatan, tetapi berita itu menarik keran 

menyangkup hidup dan kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa 

berita kriminal adalah suatu laporan tercepat yang menyampaikan informasi 

mengenai peristiwa pidana yang terjadi di lingkungan atau geografis tertentu. 

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui apa yang dimaksud dengan 

berita televisi. Televisi melalui berita-beritanya adalah sebagai media 

penyebar informasi pada khalayak yang berlangsung tiap hari pada jam-jam 

                                                             
18

 Drs. Sumadiria, AS Haris, M.Si. Jurnalistik Indonesia (Menulis Berita dan Feature). 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media) hal 64 
19

 Iskandar Muda, Deddy. 2005. JURNALISTIK TELEVISI (Menjadi Reporter 

Professional). (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal 22 
20

 Op. Cit. Massayu, S. Hannin, hlm 100 
21

 Op. Cit. Iskandar Muda, Deddy. hlm 40 
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program siaran berita tertentu dengan dilengkapi suara (audio) dan gambar 

(visual) yang aktual.  

4. Kekerasan Terhadap Anak 

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, 

penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Barker mendefinisikan 

abuse sebagai perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya 

secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun 

kelompok. Barker melanjutkan kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang 

melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak 

ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, 

degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya 

dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.
22

 

Terry E. Lawson, psikiater anak, sebagai mana dikutip Rakhmat  dalam 

Baihaqi mengklarifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi 

empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan 

sexual abuse.
23

 

Sementara itu Suharto Mengelompokkan child abuse menjadi : physical 

abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara 

psikologis), (kekerasan seksual), dan social abuse (kekerasan secara sosial). 

Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan 

penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-

benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka secara fisik atau kematian 

pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat 

persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas cubitan, gigitan, 

ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin 

panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. 

                                                             
 22 Barker, Robert L. The Social Work Dictionary (1978). dalam Abu Huraerah. 2006. 

Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak). (Bandung: NUANSA) hlm 36 
23

 Rakhmat, Jalaluddin. 1999. Tindakan Kekerasan Terhadap Anak. Dalam MIF. Baihaqi 

(Ed.), Anak Indonesia Teraniaya. (Bandung: Remaja Rosdakarya. dalam Abu Huraerah. 2006. 

Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak). (Bandung: NUANSA) hlm 36 
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b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-

kata kasar atau kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi 

pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukan 

gejala perilaku madalaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika 

didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. 

c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak 

seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, 

sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak 

seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, 

perkosaan, eksploitasi seksual). 

d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan 

eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua 

yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh 

kembang anak.  Eksploitasi anak menunjukan pada sikap diskriminatif 

atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga 

atau masyarakat.
24

 

Dengan kata lain berita kekerasan adalah laporan mengenai fakta atau 

ide terbaru yang benar atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui 

media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, maupun media online, atau 

laporan kejadian atau peristiwa kekerasan kriminal. Dari penjelesan diatas 

peneliti simpulkan bahwa berita kekerasan yang terjadi di panti asuhan tunas 

bangsa ini terjadi terhadap anak, ada 4 indikator menjadi unsur kekerasan 

yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan 

sosial. Akan tetapi hanya ada 3 unsur kekerasan yang menonjol pada 

pemberitaan yang tayangkan di tv one yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, 

dan kekerasan sosial. 
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B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Persepsi Masyarakat 

Kelurahan Wonorejo Terhadap Berita Kekerasan Terhadap Panti Asuhan Tunas 

Bangsa Pekanabaru di TvOne”. 

1. Ditulis oleh Purnama Rozakjurnal STIT Pemalang dan Sekretaris forum 

Advokasi KLA (Komisi Layak Anak) Kabupaten Pemalang judul 

“Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum 

Islam”. Dalam penelitian ini adalah bahwa kekerasan terhadap anak 

menjadi salah satu persoalan yang memprihatinkan bagi bangsa ini. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Sedangkan tujuan 

penelitian ini untuk memberikan Pendidikan yang humanis terhadap 

anak, pemberian kasih sayang dan tulus, dan ucapan yang lemah lembut 

dijauhkan dari nuansa kasar dan keras merupakan awal bagaimana 

menanamkan kelembutan dan kasih sayang pada anak dan menjauhkan 

mereka dari segala tindak kekasaran dan kekerasan. Focus pada 

penelitian ini adalah masih maraknya kekerasan terhadap anak sehingga 

mewariskan sifat kekerasan, stress sosial, dan juga struktur keluarga. 

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah mengenai pemberitaan 

kekerasan kepada anak. Sedangkan perbedaan jurnal dengan penelitiyaitu 

terletak pada kekerasan terhadap anak di panti asuhan danjurnal 

kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. 

2. Ditulis oleh Hasyim Hasanahjurnal Ilmu Komunikasi fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi IAIN Walisongo Semarang judul “Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif 

Pemeberitaan Media”. Dalam penelitian ini adalah bahwa Informasi yang 

disajikan media secara nyata mampu mengkotruksi relasi gender di 

masyarakat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pemberitaan media bukan sekedar memberitakan peristiwa kekerasan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Fokus pada 

penelitian ini adalah Opini dan peran Media yang dirasa cukup besar 
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dalam mengkotruksi realitas secara sosial belum mampu memberikan 

kontribusi yang optimal terhadap penyelesaian kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah 

mengenai pemberitaan kekerasan di media. Sedangkan perbedaan jurnal 

dengan penelitian penulis yaitu terletak pada kekerasan terhadap anak di 

panti asuhan danjurnal kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam 

pemberitaan media. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Idris Suma Afandi (2016) mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar 

Lampung yang berjudul “Persepsi OrangTua terhadap Pemberitaan di 

Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur di 

Kelurahan Rajabasa Raya”. Tujuan dalam penelitian adalah 

mendeskripsikan persepsi orangtua terhadap kekerasan anak dibawah 

umur yang sering di beritakan media cetak dan media elektronik 

sehingga dapat orang tua lebih memahami dan mengerti cara mendidik 

anak yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

Deskriptif Kuantitatif. Fokus penelitian ini yaitu adanya kekerasan 

terhadap anak dibawah umur, khususnya didalam keluarga anak tersebut 

dari orang tua maupun orang terdekat. Persamaan dari penelitian ini 

adalah mengenaii pemberitaan kekerasan anak di media. Perbedaannya 

yaitu kekerasan terhadap anak dipanti asuhan sedangkan kajian 

sebelumnya yaitu lebih kekerasan anak dibawah umur khususnya 

didalam keluarga. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Iis Meiliyanti (2007) mahasiswa Fakultas 

Ilmu Komunikasi universitas Mercu Buana yang berjudul 

“Kecenderungan Berita Tema” Kekerasan Terhadap Anak-Anak” dalam 

Tayangan Cerita Pagi TransTV”. Tujuan dalam penelitian adalah untuk 

mengetahui kecenderungan berita tema “kekerasan terhadap anak-anak” 

dalam tayangan Cerita Pagi Trans TV periode 12 juni – 30 juni 2006 

dalam menerapkan etika berita. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode Deskriptif dan metode penelitian yang digunakan yaitu Analisis 
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Isi atau Content Analysis dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian 

ini yaitu bagaimana kecenderungan berita tema “kekerasan terhadap 

anak-anak” dalam tayangan Cerita Pagi Trans TV periode 12 juni – 30 

juni 2006 dalam menerapkan etika berita. Persamaan dari penelitian ini 

adalah mengenai pemberitaan kekerasan anak di media. Perbedaannya 

yaitu kekerasan terhadap anak dipanti asuhan tunas bangsa Pekanbaru 

sedangkan kajian sebelumnya yaitu mengenai program pemberitaan 

kekerasan di media Trans TV. 

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konsep 

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus 

untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Inilah 

yang disebut konsep, menurut Bungin mengartikan konsep sebagai 

generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk 

menggambarkan berbagai fenomena yang sama.
25

 

Penjabaran atas konsep ini dimulai dari persepsi masyarkat kelurahan 

wonorejo terhadap berita kekerasan panti asuhan tunas bangsa pekanbaru di 

tvone. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 1 variabel yaitu: 

a. Berita Kekerasan (Kriminal)  

Adapun yang menjadi indikator berita kekerasan yang di jelaskan oleh 

Suharto adalah: 

1) Kekerasan Anak secara Fisik yaitu kekerasan yang dilakukan 

langsung dengan fisik atau badan, sehingga menimbulkan bekas atau 

tanda akibat kekerasan. Penyebab nya antara lain: 

a) Penyiksaan 

Penyiksaan adalah suatu perbutan yang dilakukan dengan 

sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit penderitaan baik 
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jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh 

pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. 

b) Pemukulan suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang 

dengan sengaja dengan menimbulkan bekas dan rasa sakit 

diderita oleh korban pemukulan. 

c) Kekerasan benda tumpul kekerasan ini biasanya dilkakukan 

dengan menggunakan benda dengan permukaan tumpul. 

d) Luka lebam luka ini terlihat di sebelah dalam rusak atau remuk, 

tetapi diluar tidak tampak. 

e) Sundutan rokok sundutan ini ialah dengan sengaja mematikan 

api rokok kepada korban kekerasan. 

2) Kekerasan Anak secara Psikologis yaitu kekerasan yang 

menimbulkan tekanan terhadap psiskis seorang anak seperti 

memarahi secara berlebihan dan memberikan kata kotor. 

a) Penyampaian kata kasar yaitu dengan menggunakan kata-kata 

kotor dengan membentak-bentak tingkat emosional yang tidak 

stabil.  

b) Memaki adalah mengolok olok dengan mencaci atau 

menyudutkan seseorang anak dengan perlakuan tidak baik. 

3) Kekerasan Anak secara Seksual yaitu kekerasan yang dapat berupa 

perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih 

besar darinya. 

a) Pra Kontak badan yaitu kekerasan seksual dengan menyentuh 

atau pun meraba tubuh seorang anak. 

b) Eksploitasi seksual yaitu merupakan bentuk paksaan terhadap 

anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan bentuk perbudakan 

modern 

c) Perkosaan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi 

ketika seorang manusia lain untuk melakukan hubungan seksual. 
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4) Kekerasan Anak secara Sosial yaitu kekerasan yang mencakup 

pnelantaran dan eksploitasi anak. 

a) Penelantaran yaitu sikap perlakuan orang tua yang tidak 

memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh 

kembang anak. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor 

ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. 

b) Eksploitasi anak adalah menunjuk sikap diskriminatif atau 

perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh 

keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh memaksa anak untuk 

melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau 

politik tanpa memperhatikan hak anak.  
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2. Operasional Variabel 

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, berikut akan 

digambarkan melalui operasional variabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel  Indikator 
Instrument 

1 Berita 

Kekersan 

(Kriminal) 

- Kekerasan 

Fisik 

 

 

 

- Kekerasan 

Psikis 

 

- Kekerasan 

Seksual 

 

- Kekerasan 

Sosial 

- Penyiksaan  

- Pemukulan  

- Kekerasan menggunakan benda tumpul 

- Luka lebam 

- Sundutan rokok 

 

- Penyampaian kata kasar 

- Memaki 

 

- Pra - Kontak badan 

- Eksploitasi seksual 

 

- Perkosaan   

- Penelantaran 

- Eksploitasi 

 

 

 

 


