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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era modren ini, komunikasi menjadi salah satu faktor penting 

bagi kemajuan suatu bangsa. Komunikasi yang terjadi melalui suatu media 

baik elektronik maupun cetak. Salah satu media elektronik yang sudah populer 

dan sangat efektif untuk menyampaikan informasi atau pesan adalah televisi. 

Televisi merupakan media massa  yang mengalami perkembangan paling 

fenomenal didunia. Meski lahir paling belakangan dibanding media cetak, dan 

radio, namun pada akhirnya media televisi yang paling banyak diakses oleh 

masyarakat di dunia.
1
 

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan 

pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk ngobrol 

dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang televisi adalah 

teman, televisi menjadi cermin perilaku masyarakat menjadi candu. Televisi 

membujuk kita untuk mengonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. 

Televisi memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan 

ide tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup ini. Ringkasnya, televisi 

mampu memasuki relung-relung kehidupan kita lebih dari yang lain.
2
 

Ketika kita menginginkan informasi, kita dapat melihat siaran berita 

yang ditayangkan ditelevisi. Melalui televisi pula kita dapat memperoleh 

hiburan, pengalaman dan pengetahuan baru, maka televisi selalu dapat 

menyajikan tayangan-tayangan hiburan yang menarik.  Kondisi peran vital 

televisi selaku media hiburan, tak dapat dipungkiri bahwa hampir di seluruh 

stasiun televisi berlomba-lomba menayangkan sinema elektronik atau akrab 

didengar dengan sinetron yang manyajikan cerita bersifat romantis, 

menghibur, penuh khayalan hingga yang bersifat kejahatan, kekerasan dan 
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aksi Bullying. Namun pada umumnya, kondisi inilah yang menjadi laris manis 

dikonsumi oleh sebagian Remaja  yang menjadikan sinetron sebagai ritual 

wajib untuk disaksikan.   

Remaja sebagai periode tertentu dalam rentang kehidupan manusia. 

Istilah remaja dikenal dengan “adolescence” yang berasal dari kata dalam 

bahasa latin “adolescere” yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam 

perkembangan menjadi dewasa. Batasan usia remaja yang umum digunakan 

oleh para ahli adalah12 hingga 21 tahun. Rentang usia remaja dibedakan atas 

tiga yaitu 12-15 tahun = masa remaja awal, 15-18 tahun= masa remaja 

pertengahan dan 18-21 tahun= masa remaja akhir. Menurut Monk, Knoers, 

dan Haditono, (2001) membedakan masa remaja atas empat bagian yaitu: 

pertama, masa pra remaja atau pra pubertas (10-12 tahun), kedua masa remaja 

awal atau pubertas (12-15 tahun), ketiga masa remaja pertengahan (15-18 

tahun), dan keempat masa remaja akhir (18-21). Remaja awal hingga remaja 

akhir inilah yang disebut adolesen.
3
 

Executive Director untuk Consumer Research di Nielsen, 

mengkonsumsi media khususnya televisi dan internet, lebih tinggi daripada 

populasi pada umumnya. Riset yang dilakukan Nielsen menunjukkan bahwa 

penetrasi TV di kalangan Remaja  dan remaja mencapai 98%. Penetrasi TV 

pada umumnya (95%). Penonton TV anak dan remaja laki-laki sedikit lebih 

banyak dari pada perempuan (51% vs 49%). Berapa lama mereka menonton 

TV, Remaja  dan remaja menonton TV rata-rata 4 jam setiap hari. Dilihat dari 

jenis kelaminnya, anak dan remaja perempuan menonton TV lebih lama 

daripada anak laki-laki (4,75 jam vs. 4,2 jam).
4
 

Televisi menciptakan suasana tertentu, yaitu penonton televisi dapat 

menikmati acara televisi sambil duduk santai menyaksikan berbagai 

informasi.Penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara komunikator 

dan komunikan.Informasi yang disampaikan oleh televisi, dengan mudah 

dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual. 
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Pesan- pesan yang disampaikan langsung mempengaruhi otak, emosi, 

perasaan dan sikap pemirsa.
5
 

Sinema elektronik atau lebih popular dalam akronim sinetron adalah 

istilah untuk serial drama sandiwara bersambung yang disiarkan oleh stasiun 

televisi. Dalam bahasa inggris,sinetron disebut telanovela. Pengaruh sinetron 

yang mendidik dapat dijadikan dan menambah wawasan serta pengetahuan 

bagi seorang remaja seiring dengan perkembangan teknologi yang 

ada.
6
Sinetron sekarang kurang menerapkan norma-norma karena tergerus oleh 

perkembangan zaman yang kemudian terjadi perubahan sosial-budaya. 

Dampak dari menonton sinetron ada 2 macam yaitu positif dan 

negatif.Dampak yang positif terjadi apabila orang tua dapat mengontrol 

anaknya dan anak tersebut memilik kesadaran dalam memilih tontonan atau 

sinetron yang baik untuk dirinya. Sedangkan dampak yang negatif terjadi 

apabila orang tua tidak dapat mengontrol anaknya dan anak tersebut tidak 

memiliki kesadaran dalam memilih tontonan atau sinetron yang baik untuk 

dirinya.Peranan orang tua tentunya sangat penting, orang tua harus bisa 

memilih tayangan yang buruk dari sinetron. Sinetron yang baik untuk di 

tonton adalah sinetron yang mendidik dan berkualitas. Apalagi sinetron pada 

saat ini cenderung memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan remaja yang hampir 

sama dengan kehidupan nyata. Kebanyakan sinetron-sinetron yang kita lihat di 

televisi bertemakan tentang dunia remaja, percintaan, mode, persahabataan 

dan kekayaaan. 

Seperti salah satu sinetron yang tayang di stasiun televisi RCTI dengan 

judul Anak Jalanan, yang di produksi oleh SinemArt. Adapun genre sinetron 

ini adalah jenis drama dan aksi. Tema dalam sinetron ini pada umumnya 

berkisah tentang dunia remaja dengan latar belakang geng atau kelompok 

remaja bermotor dengan segala romansa kehidupan; penuh gejolak usia muda, 

percintaan, persaingan antar remaja dan“galaunya” hubungan dengan 

keluarga. Dari survey yang di lakukan oleh lembaga rating terdata, sinetron ini 
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tergolong tinggi dan permasalahan tersebut bisa saja berdampak buruk bagi 

remaja yang menonton sinetron tersebut. 

Hasil pengamatan peneliti dalam sinetron Anak Jalanan tersebut yaitu 

siswa/i menggunakan pakaian-pakaian mewah, memakai aksesoris, berpacaran 

adalah hal yang biasa, memperlihatkan mengenai kehidupan yang amat 

mewah semua fasilitas harus ada, dengan menggunakan sepeda motor yang 

sangat mewah, serta alat komunikasi yang canggih, mengenai gaya rambut 

dan yang lebih hangat lagi perseteruan didalam keluarga hanya karena cinta 

terutama pengaruh menggunakan kendaraan sepeda motor. 

Ditinjau dari cover sinetron anak jalanan tersebut, terlihat seorang laki-

laki dan perempuan sedang duduk berboncengan menggunakan sepeda motor. 

Dari cover tersebut peneliti menyimpulkan sinetron ini pada umumnya 

menceritakan mengenai geng motor yang identik dengan balapan dan gejolak 

asmara. Akan tetapi balapan dalam sinetron ini tidak seperti seharusnya, kerap 

kali sinetron ini menyangkan adegan balapan di jalan raya tanpa alat 

pengamanan dan dilakukan oleh anak sekolah. Sinetron anak jalanan juga 

memperlihatkan bahwa geng motor itu keren. Sinetron ini banyak 

menayangkan perkelahian antar geng motor. Adapun nama geng motor pada 

sinetron anak jalanan seperti geng black cobra, geng bang kobar, geng 

menteng geng warior dan sebagaianya. Padahal pihak kepolisian sudah 

berupayah keras memberantas geng motor yang menjamur. 

Sinetron Anak Jalanan ini tayang perdana pada hari senin 12 Oktober 

2015. Pemeran yang terlibat di dalamnya ialah Stefan William, Natasha 

Wilona, Immanuel Caesar Hito, Cut Meyriska, Megan Domani,  dan masih 

banyak lagi. Sinetron ini sudah berjalan lebih kurang dua tahun.Sedangkan 

penayangannya yaitu pada pukul 18:00 WIB dengan durasi 60-150 menit. 

Sinetron ini juga sudah mendapat teguran lebih dari satu kali oleh Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) karena di anggap telah melanggar pedoman 

perilaku penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 21 Ayat (1) serta standar Program 

siarana Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan 37 

Ayat (4) huruf a dan hanya dijatuhkan sanksi administratife Teguran Tertulis 

saja.
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Bagi remaja yang masih berada di bangku sekolah seperti SMP/SMA, 

sinetron menyodorkan berbagai cara untuk menciptakan ketergantungan pada 

mereka. Mereka akan cendrung meniru tindakan yang mereka lihat. Seperti 

yang dikemukakan oleh para psikolog pada stasiun televisi “what they see is 

what they do” (apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan). 

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai  pengaruh tayangan sinetron anak jalanan di RCTI 

terhadap perilaku penggunaan kendaraan motor siswa/i Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Peranap, yang berada pada usia remaja. Karena siswa/i yang 

masih tergolong remaja berada pada masa yang sangat rentan sekali untuk 

terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di televisi, dan dengan mudah 

mereka meniru, menggunakan, mempraktekkan adegan demi adegan yang 

sudah mereka tonton tersebut. Dan peneliti mengamati perilaku siswa sekolah 

SMA Negeri 1 Peranap terdapat beberapa hal yang ganjil menurut peneliti, 

karena siswa menggunakan motor tanpa kaca spion, tidak menggunakan helm, 

tidak menghidupkan lampu motor di siang hari, dan suka berkonvoi dijalanan 

hingga membentuk geng. Dari gambaran di atas penulis ingin melakukan 

penelitian yang berjudul: Pengaruh  Tayangan Sinetron Anak Jalanan Di 

Rcti  Terhadap Perilaku Penggunaan Kendaraan Motor Siswa SMA 

Negeri 1 Peranap. 

 

B. Penegasan istilah  

Untuk menghindari ketidak jelasan serta kesalah pahaman yang akan 

diteliti, maka penulis memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan nantinya dalam penelitian serta menjadi pegangan dalam penelitian. 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang 

benda) yang ikut membentuk kepercayaan, watak atau perbuatan 

seseorang.
8
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2. Tayangan  

Tayangan menurut bahasa adalah sesuatu yang ditayangkan 

(dipertunjukkan), pertunjukkan (flim, sinetron, drama, dan sebagainya) 

persembahan. 

3. Sinetron Anak jalanan  

Sinetron adalah kisah dari kehidupan masyarakat yang diangkat 

dalam sebuah cerita dengan bentuk sinema menggunakan 

pemirsa.
9
Sinetron anak jalanan merupakan sebuah sinetron yang 

ditayangkan diRCTI. Sinetron ini berkisah tentang dunia remaja dengan 

latar belakang geng atau kelompok remaja bermotor dengan segala 

romansa kehidupan; penuh gejolak usia muda, percintaan, persaingan antar 

remaja dan“galaunya” hubungan dengan keluarga.  

4. Perilaku  

Perilaku adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri.Secara 

operasional perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau 

seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut.Perilaku diartikan 

sebagai suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru 

terjadi apabila ada  sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, 

yakni yang disebut  rangsangan. Berarti rangsangan tertentu akan 

menghasilkan reaksi atau  perilaku tertentu.
10

 

5. Kendaraan motor 

Menurut KBBI kendaran adalah sesuatu yang digunakan untuk 

dikendarai. Sedangakan arti dari motor adalah mesin yang menjadi tenaga 

penggerak.
11

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ditelah dipaparkan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Adakah pengaruh sinetron anak jalanan terhadap perilaku siswa. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa setelah 

menonton sinetron anak jalanan di RCTI 

2. Batasan Masalah 

BerdSasarkan masalah di atas begitu luas, maka penulis membatasi 

permasalahan tersebut yaitu mengenai pengaruh tayangan sinetron anak 

jalanan di RCTI terhadap  perilaku penggunaan kendaraan motor siswa 

SMA Negeri 1 Peranap. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu : adakah pengaruh tayangan sinetron anak jalanan di RCTI terhadap 

perilaku penggunaan kendaraan motor siswa SMA Negeri 1 Peranap? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian adalah: Untuk mengetahui pengaruh sinetron anak jalanan di 

RCTI terhadap perilaku penggunaan kendaraan motor siswa SMA Negeri 

1 Peranap, sehingga dapat berguna serta memberikan informasi bagi 

penelti yang akan datang.  

2. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap peneltian ini dapat berguna dan memberikan 

manfaat yang besar secara teoritis dan praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai sumbangan dari prespektif akademis bagi pembangunan 

ilmu komunikasi. 

2) Persyaratan penulis sebagi tugas akhir untuk mendapatkan gelar SI 

pada Fakuktas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu 

Komunikasi. 

3) Dapat memberikan referensi dan masukan-masukan bagi dosen, 

mahasiswa, dan kalangan akademis. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Untuk memberikan gambaran secara praktis, hasil penelitain ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai 

pengaruh tayangan sinetron Anak Jalanan terhadap perilaku 

dikalangan siswa SMA Negeri 1 Peranap, serta memberikan 

masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

2) Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan wawasan dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Untuk menggambarkan secara keseluruhan penelitian maka 

sistematika penulis susun sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Yang terdiri dari LatarBelakang, Penegasan Istilah, Permasalahan, 

Tujuan  dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUN PUSTAKA 

Yang terdiri dari Teori, Definisi konsepsional atau  

Operasionalisasi Variabel, dan Hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Yang terdiri dari  Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan 

Data, Validitas Data, dan Teknik Analis Data   

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Yang terdiri dari Gambaran Umum Tempat Penelitian 

BAB V : HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Yang terdiri dari Hasil Penelitian, dan Pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

 

LAMPIRAN   

DAFTAR PUSTAKA 


