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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Massa  

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian 

pesan-pesan dari sumber  kepada khalayak (menerima) dengan  

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, 

radio, TV. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku 

khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses 

imitasi (belajar sosial). Dua  fungsi dari media massa adalah media massa 

memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi.  

Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan 

pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus 

didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam 

pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. 

Di tengah sengitnya persaingan memperebutkan uang pengiklan 

dan perhatian publik, media telah mengembangkan dan berbagi sejumlah 

peran.Sebagai media informasi, radio dan televisi unggul dalam 

menyampaikan berita secara dini yang dilengkapi dengan ulasan 

penjelasan.Kalau media siaran memberi perhatian pada suatu peristiwa, 

biasanya waktu dan perhatian untuk peristiwa lain berkurang.
12

 

2. Televisi 

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar alam 

dan gambar hidup suara melalui kabel atau ruang.
13

Karekteristik televisi 

menurut Darwanto Sastro Subroto adalah dapat merekam dan menyiarkan 

peristiwa atau kejadian aktual yang sedang terjadi bersamaan waktunya 

dengan saat menonton, disamping itu para penonton diseluruh belahan 

bumi secara bersamaan mendapat informasi yang sama. Hal ini berarti 
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bahwa televisi mampu menghadirkan sesuatu yang aktual dan secara 

serempak dapat diterima oleh khalayak penontonya. 

Televisi memiliki daya tarik tersendiri, televisi menggabungkan 

unsur audio (pendengaran) dengan unsur visual (penglihatan) karena 

menampilkan gambar hidup dan warna. Kedua aspek ini membuat televisi 

menarik perhatian masyarakat dan menghabiskan sebagian besar waktunya 

untuk menonton.Televisi sebagai media komunikasi untuk penyampaian 

informasi, pendidikan dan hiburan, adalah salah satu media audio-visual 

dengan jangkauan yang sangat luas.Kartikasari mengutip pernyataan 

Sudrajat yang menjelaskan bahwa “pengertian televisi sesungguhnya 

adalah suatu perlengkepan elektronik yang pada dasarnya adalah sama 

dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara.
14

 

Mengingat cakupnya yang terbuka, maka cakupan pemirsnya tidak 

mengenal usia dan meliputi seluruh lapisan masyarakat. Luas jangkauan 

dan cakupan pemirsanya, menjadikan media televisi sebagai media 

pembawa informasi yang sangat besar dan cepat pengaruhnya terhadap 

pengaruhnya terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku anggota 

masyarakat, serta perubahan system dan tata nilai yang telah ada. 

Media televisi pun dapat menjadi penangkap ampuh yang mampu 

membuat remaja duduk pasif selama berjam-jam setiap harinya. Televisi 

juga bisa membuat mata seseorang kelelahan karena kurang istirahat 

akibat terus- menurus digunakan untuk menonton. Dengan demikain 

peswat televisi mampu mengendalikan, jika tidak mampu mengendalikan 

peswat televisi, ia akan mengendalikannya
15

 

3. Sinetron  

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 
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wawasan serta pengetahuan bagi seorang remaja seiring dengan 

perkembangan teknologi yang ada.
16

 

Tidak dapat dipungkiri, media televisi kini banyak menyedot 

perhatian masyarakat. Terlebih lagi dengan bermunculannya stasiun-

stasiun televisi baru yang berlomba-lomba untuk menunjukkan 

keunggulan dihadapan pemirsa.Saat ini dunia pertelevisian diramaikan 

dengan suatu acara yang disebut sinetron.Sinetron adalah Sebuah peristiwa 

komunikasi yang dilakukan secara terancana mempunyai tujuan, yakni 

memperngaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh atau efek adalah 

perbedaan apa yang dipikirkan, dirasakan dan jika dilakukan oleh 

penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

Adapun yang dimaksud sinetron dalam penelitian ini adalah 

sinetron remaja, dimana sinetron remaja yang selalu menayangkan adegan-

adegan 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. 

Dimana acara ini sangat digemari oleh pemirsa terutama 

dikalanagn remaja.Acara yang dimuat sedemikian rupa dengan 

menggunakan episode, ini memebuat para pemirsanya menjadi penasaran 

dan merasa rugi jika tidak menonton dan menyimak kelanjutan cerita 

berikutnya. 

Mudahnya pengaruh sinetron mempengaruhi prilaku siswa, hal ini 

disebabkan pada masa remaja siswa dikatakan masa transisi yang mudah 

dipengaruhi, pada masa remaja mereka mulai aktif dan memiliki energy 

yang berlebih, jika tidak terkontrol bisa menyebabkan hala-hal yang 

negatif. Seperti adanya geng motor, suka bertengkar, memamerkan 

kekuatan fisik, sulit diatur, sering melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum dan norma. 
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 http://kuliahtantan.wordpress.com/2012/2013/tugas-psikologi-sosial-3-vivihrahmawati-

pengaruh-sinetron-pada-psikis-anak-dan-remaja/ 



 

 
12 

4. Tayangan sinetron Anak Jalanan 

 Sinema elektronik atau lebih popular dalam dalam akronim 

sinetron adalah istilah untuk serial drama sandiwara bersambung yang 

disiarkan oleh station televisi. Dalam bahasa Inggris, sinetron disebut soap 

opera (opera sabun), sedangkan dalam bahasa Spanyol disebut telenovela. 

Menurut hasil wawancara dengan Teguh Karya, sutradara terkenal asal 

Indonesia, istilah yang digunakan secara luas di Indonesia pertama kali 

dicetuskan oleh Soemardjono (salah satu pendiri dan mantan pengajar 

Institut Kesenian Jakarta)
17

. 

Sinetron Anak Jalanan merupakan sebuah sinetron produksi 

Sinemart yang ditayangkan perdana pada hari Senin, 12 Oktober 2015 di 

RCTI. Sinetron ini dikemas dengan gaya remaja masa kini dan pada 

umumnya menceritakan mengenai geng motor yang identikdengan aksi 

balapan, perselisihan antar geng motor, komvoi, ugal-ugalan, dan para 

pemeran dalam sinetron tersebut menggunakan motor mewah. Sinetron 

Anak Jalanan mampu membius khalayak karena menampilkan adegan aksi 

seperti adu kekuatan dan balapan yang menjadi daya tarik tersendiri 

khususnya anak-anak dan remaja.Adapun pemeran utama dalam Sinetron 

Anak Jalanan bernama Stefan William yang berperan sebagai Boy. Boy 

adalah seorang remaja yang berpenampilan urakan dan cuek tetapi juga 

sholeh dan tampan. Gaya boy yang keren dan gagah saat mengendarian 

motor dan sering memenangkan balapan, membuat ia digilain gadis-gadis 

seusianya. Sikap yang penuh karisma khas anak muda membuat nya 

ditunjuk sebagai Ketua geng motor.
18

 

5. Perilaku  

Perilaku menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggapan 

atau reaksiindividu yang terwujud pada gerakan (tingkah laku) yang tidak 
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 Sinetron,” Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sinetron 

(05 juni 2017). 
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hanya pada badan atau ucapan.
19

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas 

dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas 

antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, 

menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat 

diamati oleh pihak luar. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia yang bisa diamati secara langsung maupun yang tidak dapat 

diamati pihak luar. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku adalah suatu 

aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa 

perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk 

menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka 

suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.
20

 

6. Perilaku Penggunaan Kendaraan Motor 

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh 

peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi 

darat. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan diatas 

jalanan.Jenis-jenis kendaran bermotor dapat bermacam macam mulai dari 

mobil, bus, sepeda motor, kendaran ofroad, truk ringan, sampai truk 

berat.
21

 

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakan oleh 

sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi 

sepeda tetap stabil disebabkn oleh gaya giroskopik, sedangkan pada 

kecepatan rendah kestabilan atau  keseimbangan sepeda motor bergantung 

pada pengaturan stang oleh pengendara penggunaan sepeda motor.Para 

orang tua yang peduli akan pendidikan sang anak, sudah pasti akan 

melakukan apapun demi berlangsungnya proses belajar sianak. Orang 

                                                             
19
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20
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tuapun sudah tentu rela melakukan apapun untuk memfasilitasinya. 

Sampai-sampai orang tua yang kurang paham, memfasilitasi anaknya yang 

di bawah umur dengan kendaraan bermotor. Hal ini tentu tidak dapat 

dibenarkan, karena salah satu syarat bagi pengemudi kendaraan harus 

dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan usia mereka sendiri 

belum mencukupi untuk memiliki SIM tersebut, apalagi ini bertentangan 

dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Dan pada dasarnya kendaraan motor harus di lengkapi dengan kaca 

spion,lampu utama, lampu sein serta hlem untuk pengemudinya, 

pengendara motor juga harus mematuhi tertib lalu lintas dengan 

menghidupkan lampu utama, tidak boleh berboncengan lebih dari dua 

orang, tidak boleh mengambil jalur pengendara lain dan tidak boleh 

berkecepatan tinggi.
22

 

Pada dasarnya kendaraan bermotor sangatlah berguna khususnya 

membantu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pelajar juga 

tentunya sangat membantu terutama ketika ada kegiatan sekolah seperti 

bimbingan belajar, ekstra kulikuler,dan kegiatan sekolah lainnya. Tetapi 

pada praktiknya, tetap masih ada saja pelajar yang menyalahgunakan 

fungsi dari pada kendaraan bermotor khususnya sepeda bermotor. Seperti 

membentuk geng motor, berkomvoi di jalanan, ugal-ugalan,dan balapan di 

jalanan raya. 

7. Teori Kultivasi (Culvitation Theory)  

George Gerbner adalah  yang pertama kali menggagas teori 

kultivasi (cultivation theory). Sebuah teori dalam konteks keterkaitan 

media massa (televisi) dengan penanaman terhadap suatu nilai yang akan 

berpengaruh pada sikap dan perilaku khalayak.   

Asumsi teori kultivasi adalah terpaan media yang terus-menerus 

akan memberikan gambaran dan pengaruh terhadap pemirsanya. Teori 

kultivasi dalam bentuk yang paling mendasar, percaya bahwa televisi 
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berperan penting dalam membentuk, atau mendoktrin konsepsi pemirsanya 

mengenai realitas sosial yang ada disekelilingnya.  

Awalnya, Gerbner melakukan penelitian tentang “indikator 

budaya” dipertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh 

menonton televisi. Dengan kata lain, Gerbner ingin mengetahui dunia 

nyata seperti apa yang dibayangkan, dipersepsikan oleh penonton televisi 

itu. Bisa dikatakan bahwa penelitian kultivasi yang dilakukannya lebih 

menekankan pada “dampak”.  

Gerbner menyatakan bahwa televisi merupakan suatu kekuatan 

yang secara dominan memengaruhi masyarakat. Televisilah yang menjadi 

sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, orang-orangnya, 

nilai-nilainya serta adat kebiasaannya. Apa yang ditayangkan di televisi 

dipandang sebagai sebuah kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-

hari.  

Riset kultivasi adalah riset tentang efek sosial terpaan media massa, 

sama dengan yang dilakukan melalui riset uses and grativitations atau 

agenda setting. Bedanya, kultivasi lebih memfokuskan bagaimana orang 

mempersepsi realitas sosial setelah dia menonton TV.
23

 Menurut teori 

kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama dimana para penonton 

televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di ingkungannya. Ini artinya, 

melalui kontak pemirsa dengan televisi, mereka belajar tentang dunia, 

orang-orangnya, nilai sosial, serta adat dan tradisinya. Sehingga televisi 

dari waktu ke waktu, secara halus "memupuk" persepsi pemirsa tentang 

kehidupan realitas. Salah satu asumsi teori kultivasi adalah semakin 

banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin 

kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan 

realitas sosial.   

Menurut teori ini, televisi mampu menciptakan “sindrom dunia 

makna”, artinya bagaimana seseorang memaknai dunia dipengaruhi oleh 

                                                             
23
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pemaknaan televisi. Sindrom tersebut dapat dilihat dari hasil riset kultivasi 

yang dilakukan oleh Gerbner. Ditanyakan “berapa persen orang Amerika 

yang mempunyai pekerjaan dalam penegakan hukum?”. Dalam realitas di 

masyarakat diketahui jawaban yang benar adalah 1%. Sementara di televisi 

digambarkan bahwa 20% pemeran terlibat dalam penegakan hukum. 

Pemirsa “berat” di televisi memberikan angka yang jauh lebih tinggi dan 

mereka kemungkinan lebih besar untuk memberikan angka yang jauh lebih 

tinggi daripada pemirsa “ringan”. Ditanyakan “berapa persen populasi 

dunia yang tinggal di Amerika Serikat?”. Jawaban yang benar (dunia 

nyata) adalah 6%. Pemirsa  “berat” televisi cenderung menaksir terlalu 

tinggi angka ini atau jauh lebih banyak dari pemirsa “ringan”. Tentu saja, 

pemeran utama dalam tayangan televisi di Amerika hampir selalu orang 

Amerika. Respon terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu menunjukan 

bahwa pemirsa “berat” televisi mendapatkan perasaan resiko dan 

ketidaknyamanan yang meningkat dari televisi. Televisi mungkin 

menyebabkan pemirsa “berat” mempunyai persepsi “dunia yang kejam”.
24

 

Penonton “berat” televisi cenderung menganggap dunia ini penuh 

kekerasan. Ketika ditanya “berapa kali terjadi tindak kejahatan?”, mereka 

mungkin menjawab 4 dari 10 orang dirampok dalam sehari. Padahal 

kenyataannya mungkin hanya 1 dari 10 orang yang dirampok dalam 

sehari. Orang cenderung menyamakan  realitas di dunia dengan realitas 

yang ada di televisi. Bahkan pengaruh tayangan televisi berpengaruh pada 

budaya. Terjadi penyamaan budaya akibat terpaan televisi. Budaya 

disamakan dan dipelihara oleh televisi.
25

 

Pada penelitian kultivasi, khalayak berperan sebagai objek atau 

organisme yang menerima stimulus secara langsung yang menyebabkan 

pengaruh terhadap persepsi, perilaku, dan nilai-nilai. Maka variabel pada 

tahap analisis khalayak, difokuskan kepada variabel perubahan perilaku. 

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka variabel terpaan media pada 
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teori kultivasi berubah menjadi terpaan sinetron anak jalanan, yang 

penganalisisannya meliputi, intensitas tayangan, serta konten tayangan 

yang dalam hal ini memfokuskan pada adegan bermotor. Sedangkan 

variabel perubahan perilaku mengarah kepada perilaku bermotor siswa 

yang diakibatkan seringnya menyaksikan tayangan kekerasan pada 

sinetron anak jalanan.     

Berdasarkan teori kultivasi, semakin banyak waktu seseorang 

dihabiskan untuk menonton TV (artinya semakin lama dia hidup dalam 

dunia yang dibuat televisi), maka semakin seseorang menganggap bahwa 

realitas sosial sama dengan yang digambarkan televisi.
26

  

 

B. Defenisi konsep operasional 

Menurut Sekaran, (dalam juliansyah Noor, 2011) definisi operasional 

merupakan bagian yang mendefinisikan kesebuah konsep atau variabel agar 

dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep 

atau variabel. Dimensi atau indikator dapat berupa: perilaku, aspek, sifat, atau 

karakteristik. Definisi operasional bukanlah definisi teoritis, tetapi defenisi 

yang berisikan ukuran dari suatu variabel.
27

 

 

C. Oprasional Variabel  

Berikut ini adalah data penelitian mengenai pengaruh tayangan 

sinetron Anak Jalanan yang merupakan variabel X yang terdiri dari beberapa 

indikator sebagai berikut: 

Indikator tayangan sinetron Anak Jalanan (X) 

1. Frekuensi ,Seberapa sering menonton tayangan sinetron 

2. Atensi, tingkat perhatian individu dalam menonton tayangan sinetron 

3. Durasi, seberapa lama menonton tayangan sinetron 

Selanjutnya untuk mengetahui perilaku bermotor (Y) pada siswa 

menggunakan indikator-indikator sebagai berikut : 

                                                             
26

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta:Kencana Prenada 
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1. Kurangnya pengetahuan siswa tentang tata tertib lalu lintas, seperti tidak 

menghidupakan lampu utama, tidak memakai hlem, kaca spion, 

berboncengan lebih dari dua orang, dan tidak memiliki SIM. 

2. Mengendarai motor dengan kecepatan tinggi 

3. Kecendrungan siswa untuk mencoba sesuatu hal yang belum diketahuinya 

4. membentuk geng motor seperti yang ada di dalam sinetron Anak Jalanan. 

5. berkomvoi dijalanan seperti yang ada di dalam sinetron Anak Jalanan 

6. ugal-ugalan dijalan seperti yang ada di dalam sinetron Anak Jalanan 

7. balapan liar seperti yang ada dalam sinetron Anak Jalanan 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara peneliti yang harus 

diuji kebenarannya.
28

 Sedangkan menurut Good dan Scates dalam bukunya  

Methods of research Educational menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah 

taksiran atau referensi keterangan yang dirumuskan serta diterima untuk 

sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi yang diamati 

dan digunakan sebagai petunjuk langkah selanjutnya.
29

Berdasarkan masalah 

dapat rumusan masalah maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha : Adanya pengaruh tayangan sinetron Anak Jalanan terhadap perilaku 

penggunaan kendaraan motor siswa SMA Negeri 1 Peranap  

H0: Tidak ada pengaruh tayangan sinetron Anak jalanan terhadap perilaku 

penggunaan kendaraan motor siswa SMA Negeri 1 Peranap. 

 

 

 

                                                             
28
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29

 Moh Tika Pabandu, Metode Riset Bisnis,(jakarta: PT Bumi Askara, 2006) h 29. 

Pengaruh Sinetron 

Anak Jalanan (X) 

Perilaku Bermotor 

Siswa (Y) 



 

 
19 

E. Kajian Terdahulu 

Penelitian kajian terdahulu yang di anggap relevan  dengan teori dan 

metode peneltian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengaruh Sinetron Terhadap Perubahan Perilaku Negatif remaja di desa 

Demangan Siman Ponorogo oleh Deasi Anisa Rahmadhani (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

sinteron terhadap perubahan perilaku negatif remaja di desa Demangan 

Siman Ponorogo. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengkaji pengaruh 

sinetron dari aspek afektif dan aspek behavioral, hingga faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan perilaku negatif remaja akibat tayangan sinetron. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskritf kualitatif, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan penulis menggunakan metode angket dan dokumentasi. 

Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan memang adanya 

faktor-faktor dalam tayangan sinetron yang mempengaruhi perubahan  

perilaku remaja. Hal ini di buktikan dengan adanya fakta dan opini. 

Faktor-fakor yang menyebabkan prilaku negatif remaja diantaranya faktor 

berpakain, gaya hidup, gaya bahasa, tindakan kriminal, miras dan 

pergaulan bebas. Sedangkan penelitian yang ingin dikaji oleh penulis lebih 

signifikasikan lagi yaitu dengan mengkhususnya satu progam tayangan 

sinetron, yaitu sinetron anak jalanan di RCTI dengan lokasi penelitian 

akan dilakukan di SMA Negeri 1 Peranap.  Adapun manfaat jurnal ini 

pada penelitian penulis adalah memberikan referensi dan masukan bagi 

saya dalam menyusun penelitian mengenai pengaruh sinetron terhadap 

remaja. 
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2. Dampak Media Televisi Pada Perilaku Negatif Remaja  (Studi Kasus Desa 

Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2015) oleh Dwi 

Purwanti (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan intensitas remaja 

menonton televisi, dampak negatif dari media televisi serta mencari solusi 

guna menanggulangi dampak media televisi pada perilaku negatif remaja 

di Desa Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 

2015.Metode penelitian ini yaitu studi kasus karena memfokuskan pada 

kasus tertentu.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) mayoritas remaja Desa 

Gladagsari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2015 memiliki 

intensitas menonton yang tinggi tanpa batasan waktu, intensitas menonton 

televisi lebih dari 1 jam perhari, adanya pilihan acara favorit berupa 

sinetron remaja, dan responden sangat fokus memperhatikan acara televisi 

tanpa melakukan aktivitas lain; 2) tayangan televisi dapat membentuk dan 

mempengaruhi perilaku remaja khususnya yang menonjolkan unsur-unsur 

kekerasan, bahkan menjurus pada poenografi karena pada dasarnya 

mereka sedang berada dalam tahap mencari jati diri; 3) Solusi yang 

diambil untuk menangkal dampak negatif televisi terhadap perilaku negatif 

remaja ialah perlu membuat aturan bagi diri sendiri mengenai kegiatan 

sehari-hari, harus dapat memilah mana yang baik dan buruk dari sebuah 

tayangan maupun untuk meniru artis idola mereka. Bagi instansi terkait 

diharapkan perannya untuk mengawasi serta memfilter setiap konten 

siaran sehingga tiap siaran televisi lebih bijak pada pendidikan karakter 

dan sesuai dengan norma yang ada. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan terletak pada objek yang akan diteliti. Pada jurnal ini fokus 

kepada terhadap dampak tayangan media televisi terhadap perilaku negatif 

remaja, sedangkan yang akan dilakukan penulis berfokus pada pengaruh 

tayangan sinetron anak jalanan di RCTI. Selain itu perbedaan terletak pada 

metode penelitan. Metode yang akan penulis lakukan adalah angket dan 

dokumentasi. 


