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ABSTRAK 

TERPAAN TAYANGAN BERITA KRIMINAL DI TELEVISI 

TERHADAP KECEMASAN KELUARGA MUSLIM AKAN 

TINDAK KEJAHATAN PADA ANAK 

Oleh: 

DWI ROSALINA 

Terpaan adalah sesuatu yang datang yang berangsur-angsur atau berulang-

ulang yang memberikan dampak (positif maupun negatif) bagi yang menerimanya. 

Televisi bukan hanya sekedar fenomena teknologis bagi masyarakat modern, televisi 

juga merupakan fenomena sosiologis, politis, ekonomis, kultural yang terpenting di 

abad ini Tayangan Televisi adalah alat komunikasi massa yang menggunakan 

sprkrum elektronik (frekuensi) dalam menyampaikan informasi dalam bentuk 

gabungan suara dan gambar. 

Salah satu produk media massa adalah berita. Berita merupakan jalan cerita 

tentang peristiwa. Berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini 

yang memiliki daya tarik yang menyangkup 5W+1H (who, what, where, when, why 

dan how) terhadap suatu berita yang diberitakan. Berita telah menjadi bagian yang 

tidak bisa terlepaskan dari kehidupan manusia.  

Tayangan berita Kriminal televisi yang di maksud penulis adalah tayangan 

berita kriminal yang menggunakan kekerasan seperti kusus pembegalan, 

Pembunuhan, perampokan, dan Pelecehan Seksual. Tayangan berita kriminal 

memberikan dampak yang besar bagi pemirsanya. Maraknya tayangan berita kriminal 

di televisi terhadap kecemasan keluarga muslim akan tindak kejahan pada anak. 

Tindak kejahan pada anak merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, 

pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk 

menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu. 

 Kecemasan adalah rasa khawatir takut yang tidak jelas sebabnya. Kecemasan 

merupakan kekuatan yang besar untuk menggerakkan tingkah laku baik tingkah laku 

normal maupun tingkah laku yang menyimpang. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Resecacrh) yaitu penelitian 

yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, yang menurut sifatnya 

adalah penelitian deduktif. Tekhnik penulis menggunakan jenis pusposive sampling, 

yaitu metode penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri dalam populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya, sample yang di dapatkan yaitu 13 keluarga muslim. 

Penelitian ini menggunakan takhnik pengumpulan data wawancara sebagai 

metode utama, sedangkan metode pelengkapnya metode observasi dan dokumentasi. 

Analisa yang penulis gunakan bersifat kualitatif, tekhnik yang digunakan dalam 

analisa ini adalah comparative, sedangkan penarikan kesimpulan hasil interpretasi 

data menempuh cara deduktif. Data sekunder berupa teori-teori serta data penunjang 
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lainya diperoleh dari tayangan berita di televisi, kepustakaan, dokumentasi, dan 

monografi. 

Dari penelitian ini penulis temukan bahwa Maraknya tayangan berita kriminal 

di televisi telah memberikan dampak yang besar bagi keluarga muslim di Desa Way 

Huwi. Kecemasan yang dirasakan orang tua setelah menyaksikan tayangan berita 

kriminal di televisi berpengaruh pada meningkatkatnya upaya orang tua dalam 

menjaga anak dari kasus kriminal 

Adapun faktor penghambat upaya orang tua dalam mencegah atau menjaga 

anak dari kasus kejahatan dengan kekerasan adalah sebagai berikut: Tidak semua 

remaja mengikuti kegiatan Risma atau kegiatan keagamaan lainnya. Tidak semua 

anak mau terbuka dengan orang tua akan masalah yang dialami. Beberapa Anak 

merasa terbebani akan peraturan yang di buat kedua orang tuanya. Orang tua belum 

bisa mengontrol anak ketika di sekolah ataupun di lingkungan pergaulan anak. 
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MOTTO 

                 

       

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu. 

    (QS. Al Hujuraat 49:6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Mengawali penyusunan skripsi di butuhkan arah yang jelas agar alur penilitian 

lebih terfokus dan terarah. Demikian juga dengan penulis, dalam penyusunan skripsi 

terlebih dahulu menentukan judul yang menurut penulis menarik untuk di kaji. 

Adapun judul dimaksud adalah  “TERPAAN  TAYANGAN BERITA KRIMINAL 

DI TELEVISI  TERHADAP KECEMASAN KELUARGA MUSLIM AKAN 

TINDAK KEJAHATAN PADA ANAK” Maksud judul tersebut dapat di tegaskan 

sebagai berikut: 

Arti Kata terpaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah: 

ter.pa.an [n] serangan, terkaman, dsb: mereka telah sering menghadapi.
1
 Menurut 

Mc.Qualis terpaan adalah tingkat konsumsi khalayak terhadap program televisi yang 

diteliti dan dapat melihat melalui durasi yaitu berapa lama yang di lakukan oleh 

pemirsa, frekuensi yaitu berapa kali pemirsa mengonsumsi serta pengetahuan pemirsa 

akan program isi yang diteliti.
2
 Jadi terpaan adalah sesuatu yang datang yang 

berangsur-angsur atau berulang-ulang yang memberikan dampak (positif maupun 

negatif) bagi yang menerimanya. 

 

                                                           
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: Balai pustaka, 2007),  h.1121. 

2
 Mc.Quail, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Erlangga, 1994),  h.430. 
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Salah satu produk media massa adalah berita. Berita merupakan jalan cerita 

tentang peristiwa.
3
 Tayangan berita Kriminal televisi yang di maksud penulis adalah 

tayangan berita kriminal yang menggunakan kekerasan seperti kusus pembegalan, 

Pembunuhan, perampokan, dan Pelecehan Seksual. 

Kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan kekhawatiran dan 

ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, baik berkaitan dengan permasalahan yang 

terbatas maupun hal-hal yang aneh. Deskripsi umum akan kecemasan yaitu “perasaan 

tertekan dan tidak tenang serta berpikiran kacau dengan disertai banyak penyesalan”.
4
  

Anak adalah panggilan buah hati, dari orang tua baik secara biologis maupun 

sosial. Anak adalah anak yang masih kecil-kecil.
5
 Dalam hal ini anak yang penulis 

maksud adalah anak berusia 15-19 tahun yang termasuk dalam golongan Adolecence 

akhir (massa muda tahap pasca puber) atau yang di sebut remaja. Remaja adalah 

“usia transisi”, seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah 

dan ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dengan penuh 

tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat.
6
 Remaja dalam 

istilah adolescence (Inggris) atau ramaja berasal dari kata Latin adolescere (kata 

bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh 

                                                           
3
 Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2005), h.55. 

4
 Musfir, Konseling Terapi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.12. 

5
 W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 

h.735. 
6
 Helmi Dadang, Pengertian  Moral, http://helmidadang.com>, 2012(accesses 10 April 

2014,1:58pm). 

http://helmidadang.com/
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menjadi dewasa”.
7
 Menurut Stenly Hall masa remaja merupakan masa pertarungan 

antara id, yaitu hasrat untuk mencari kesenangan seksual dan super-ego, yaitu 

tuntutan untuk mematuhi norma dan moral sosial.
8
 

Televisi telah menjadi sebuah barang kebutuhan dalam sebuah rumah tangga. 

Televisi bukanlah sebuah kotak yang bisa dimatikan atau dibuang, tetapi televisi  bisa 

sebagai sumber pengetahuan atau sumber malapetaka. Kendali utama mestinya tetap 

pada pencipta televisi, yakni manusia. Televisi bukan hanya sekedar fenomena 

teknologis bagi masyarakat modern, televisi juga merupakan fenomena sosiologis, 

politis, ekonomis, kultural yang terpenting di abad ini.
9
 Kehadiran didalam 

masyarakat modern dapat diwarnai oleh penerimaan dan penolakan sekaligus. 

Salah satu produk media massa adalah berita. Berita merupakan jalan cerita 

tentang peristiwa.
10

 Berita telah menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari 

kehidupan manusia.
11

 Setiap hari ribuan berita menghampiri kehidupan kita. Pagi 

hari, koran memuat berita yang terjadi pada hari sebelumnya. Radio dan televisi 

menyiarkan berita yang bukan hanya berasal dari kejadian kemarin, namun juga 

berita yang sedang terjadi secara langsung (live). Perkembangan teknologi 

komunikasi berbasis komputer yang di kenal sebagai internet juga mempercepat 

penyebaran berita.  

                                                           
7
 M. Al- Mighwar,  Psikologi Remaja, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.55. 

8
 Imam Syafe’i, Manusia Ilmu dan Agama, (Jakarta: Quantum Press, 2009), h.69. 

9
 Eva Arifin, Broadcasting to be broadcaster, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.14. 

10
Sudirman Tebba, Op,Cit, h.55. 

11
Fajar junaidi, Jurnalisme Penyiaran dan Reporter Televisi, (Jakarta: Kencana, 2013) h.3. 
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Tayangan berita kriminal memberikan dampak yang besar bagi pemirsanya. 

Maraknya tayangan berita kriminal di televisi terhadap kecemasan keluarga muslim 

akan tindak kejahan pada anak. Secara operasional yang dimaksud pengaruh 

masyarakat terhadap tayangan berita kriminal di televisi adalah tanggapan atau 

ransangan terhadap berita yang di siarkan di televisi, dari tayangan berita tersebut 

akan menimbulkan dua hal berdampak atau berpengaruh atau tidak memiliki dampak 

kepada masyarakat. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulisan memilih judul tersebut adalah: 

1. Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama didepan pesawat 

televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan 

keluarga. 

2. Pemberitaan program televisi menjadi sebuah masalah yang sangat menarik 

dalam penelitian ilmu sosial dan kemanusiaan. Sebagai subjek yang layak 

diperiksa. 

3. Dari berbagai macam jenis berita yang di tayangkan di televisi, saat ini sedang 

maraknya berita kriminal terlebih berita kejahatan dengan kekerasan pada 
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anak (pelecehan seksual, pembunuhan, penculikan, perampokan, pemerasan, 

dll) yang membuat resah masyarakat.
12

 

4. Media sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat dari 

yang mereka tangkap dari media, baik dalam segi politik, ekonomi, sosial 

budaya dan pemberitaan tentang apa yang terjadi dan marak disekitar kita. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi seperti saat ini, kemajuan dalam segala aspek kehidupan 

mempunyai peranan penting dalam kepribadian seseorang. Hampir setiap rumah 

tangga setidaknya memiliki minimal satu televisi. Rata-rata satu televisinya menyala 

sekitar selama tujuh jam sehari. Masyarakat di manjakan dengan tayangan seperti 

hiburan, edukasi, film, talk show, dan berita. Itu alasan mengapa dengan media 

massa, yang pada saat ini seakan berlomba-lomba menyuguhkan acara atau 

pemberitaan yang dapat menarik minat khalayak untuk mengkonsumsinya.  

 Dari semua media tersebut, yang paling sering diperhatikan oleh masyarakat 

adalah tayangan berita kekerasan dari televisi. Tidak mengherankan apabila tayangan 

kekerasan sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Masyarakat tidak pernah 

mengetahui apakah tayangan itu berbahaya atau  tidak. Bagi sebagian masyarakat, 

tayangan kekerasan di televisi hanyalah sebuah berita dan tidak membahayakan. 

Televisi memiliki kekuatan bisa diandalkan daya tembus, daya tarik, daya langsung 

                                                           
12

 Romli Atmasamita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2013), h.74. 
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dengan ketiga daya, tidak ada media lainya yang dapat menyaingi akan keakuratan, 

kesegaran, factual dan objektifitas dalam penyajian beritanya, serta keluasan dari 

jangkauan segmenya. 
13

 

 Namun, dibalik tayangan berita kriminal atau kejahatan dengan kekerasan itu, 

kita bisa saja mencontoh apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan  

kekerasan yang ditayangkan televisi. Seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu 

maraknya pemberitaan berita kejahatan dengan kekerasan pada anak (pelecehan 

seksual, pembunuhan, penculikan, perampokan, pemerasan, dll).   

 Banyaknya bukti dampak tayangan kekerasan hendaknya menjadi informasi 

tambahan untuk mengkaji ulang perilaku kita dalam menonton televisi. Selain 

mempunyai sisi positif, keberadaan televisi juga bisa menimbulkan efek negatif. 

Televisi dipercaya mampu mempengaruhi sikap dan perilaku penonton. Unsur audio 

dan visual merupakan kelebihan televisi dibanding media lainnya. Televisi telah 

menjadi  sebuah barang kebutuhan dalam sebuah rumah tangga. Televisi bukanlah 

sebuah kotak yang bisa dimatikan atau dibuang, tetapi televisi  bisa sebagai sumber 

malapetaka atau sumber pengetahuan. Kendali utama mestinya tetap pada pencipta 

televisi, yakni manusia.  

 Tayangan berita kriminal memberikan dampak yang besar bagi pemirsanya. 

Seringnya menonton tayangan kriminal di televisi membuat orang beranggapan 

bahwa dunia ini tempat yang tidak aman. Tindakan kriminal yang dilihat pemirsa di 

televisi dapat menanamkan kekuatan sosial yang menjawab dugaan tentang orang 
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 Eva Arifin, Op.Cit., h.103. 
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yang dapat dipercaya atau keamanan keadaan sekitarnya. Efek tayangan berita di 

televisi tidak terlepas dari fungsi televisi sebagai salah satu alat komunikasi massa 

sehingga bisa dikatakan efek tayangan berita ini sebagai efek komunikasi massa.  

 Konsumen media seperti televisi terdiri dari berbagai jenis elemen masyarakat. 

Termasuk di dalamnya anak-anak. Padahal tayangan yang dipublis oleh media 

televisi di Indonesia dewasa ini bukanlah sebagai media yang aman untuk di 

konsumsi oleh anak-anak. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang penulis tentukan 

adalah: 

1. Bagaimana efek tayangan berita kriminal di televisi terhadap kecemasan 

keluarga muslim akan tindak kejahatan pada anak di Desa Way Huwi? 

2. Bagaimana upaya orang tua di Desa Way Huwi dalam melindungi anak dari 

tindak kejahatan kriminal? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Setiap penelitian terhadap suatu permasalahan yang dilakukan tentunya ada 

sasaran akhir yang hendak dicapai dari hasil penelitian yang dilakukan adapun yang 

menjadi tujuan dan sasaran akhir adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan 

terutama untuk para orang dalam menjaga dan melindungi anak dari 

tindakan kriminal terutama tindak kejahatan dengan kekerasan. 
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2. Bagi akademisi khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan 

dampak tayanagan berita kriminal dan kekerasan, sehingga memberikan 

kontribusi positif tentang tayangan berita. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan suatu telah kepustakaan, 

penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, 

judul skripsi tersebut antara lain: 

1. Skripsi di tulis oleh Ahmad Zaini Efendi dengan judul “Respon Masyarat 

Terhadap Siaran Dakwah Qobla Magrib Di Lampung TV”. Pada skripsi ini 

menjelaskan bahwa kehadiran televisi di dunia ini telah membawa perubahan 

besar bagi umat manusia. Televisi membawa berbagai kandungan informasi, 

pesan-pesan yang dalam kecepatan tinggi menyebar keseluruh plosok dunia. 

Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah respons yang diamati tentang 

kecemasan masyarakan akibat terpaan berita kriminal di televisi.
14

  

2. Skripsi di tulis oleh Ermayanti dengan judul “Pola Komunikasi Antara Ibu 

dan Anak dalam Membentuk Akhlak”. Berisi tentang pola komunikasi yang 

baik, bagaimana mendidik anak agar memiliki akhlak yang baik. 

                                                           
14

Ahmad Zaini Efendi, Jurusan Komunikasi Penyiaran, Respon Masyarat Terhadap Siaran 

Dakwah Qobla Magrib Di Lampung TV Islam IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2013, hal. 7. 
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Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah peran orang tua dalam melindungi 

anak dari kasus tindak kejahatan pada anak.
 15

 

3. Skripsi di tulis oleh Indriana Sari dengan judul “Berita Perkosaan Pada Media 

Massa Dan Dampaknya Terhadap Kesadaran Berbusana Mulim”. Pada skripsi 

ini menjelaskan bahwa banyaknya berita pemerkosaan dapat mempengaruhi 

atau merubah pola pikir kaum hawa akan kesadaan berbusana muslim untuk 

menhindari kejahatan seksual. Persamaan dari skripsi penulis adalah 

menjelaskan berita yang datang bertubi-tubi mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi pembaca, pendengan dan pemirsa.
16

 

 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu.
17

 Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu proses penyelidikan 

secara sisitematis yang ditujukan dan penyediaan informasi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah. Jadi metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
18

 

 

                                                           
15

Ermayanti, Komunikasi Antara Ibu dan Anak dalam Membentuk Akhlak, Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2004, hal. 8. 
16

Indriana Sari, Berita Perkosaan Pada Media Massa Dan Dampaknya Terhadap Kesadaran 

Berbusana Mulim, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2012, 

hal. 10. 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2014), 

h.30. 
18

 Imam Ashari, Suatu petunjuk Praktis Metodologi Penelitian, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1983),  h.22. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam  

penelitian lapangan (Field Resecacrh), yaitu “suatu penelitian yang dilakukan 

sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.
19

 Menurut Cholin Narbuko 

dan Abu Ahmadi penelitian lapangan (Field Resecacrh) yaitu penelitan yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang 

dan intraksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.
20

 

penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca 

kehidupan masyarakat yang sebenarnya. 

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang 

ada dilapangan yang dalam hal ini adalah bentuk  komunikasi terhadap tingkat 

prestasi. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah Desa Way Huwi 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskritif yaitu untuk membuat deskripsi/ gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara fenomena yang di selidiki. Menurut Koentjaraningrat penelitian deskriptif 

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Research, (Bandung: Tarsito, 1995), hal.58. 
20

  Muhammad Musa, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), h.08. 
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adalah menggambarkan secara tepat dan sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan, 

situasi kelompok dan masyarakat.
21

 

 Dalam hal ini, penulis ingin menggambarkan apa adanya mengenai 

terpaan tayangan berita kriminal di televisi terhadap kecemasan keluarga muslim di 

Desa Way Huwi. 

2. Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

 Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang sudah ditentukan.
22

 Senada dengan pendapat diatas, 

Sugiyono (2002:55) mengemukakan, Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetap oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat di Desa Way Huwi di RT.007 dan RT.011 Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. RT.011 Terdiri dari 50 KK (Kepala Keluarga) dan 76 

KK (Kepala Keluarga) dari RT.007, jadi total pupolasi yakni 126 KK (Kepala 

Keluarga). 

 

                                                           
21

  Koentjaraningrat, Metode –Metode Penelitian Masyarakat,(Jakarta: Gramedia Pustaka, 

1981), h.93. 
22

 Kasmadi, Sunaria N. Siti.  Panduan Modern Penelitian Kuantitas, (Bandung: Alfabeda. 

2014), h.226. 
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b) Sampel 

Sampel adalah: “Sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan di ambil dengan 

menggunakan teknik tertentu”. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode non randem sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi di beri 

peluang sama untuk di tugaskan menjadi anggota sampel.  

Untuk lebih jelasnya, tekhnik non random sampling ini penulis 

menggunakan jenis pusposive sampling, yaitu metode penelitian yang didasarkan 

pada ciri-ciri dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
23

 Pemilihan 

Sampling berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut 

pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

 Dengan demikian penulis mengambil sampel 13 orang tua (ayah dan ibu) 

berdasarkan kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Keluarga beragama Islam yang merupakan warga yang berdomisili 

Desa Way Huwi. 

b. Keluarga muslim yang rutin menyaksikan tayangan berita televisi 

setiap harinya.  

c. Keluarga muslim (orang tua) yang memiliki anak dengan usia 15-19 

tahun. 
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 Sutrisno Hadi, Metode Reasearch, (Yokyakartan: PT. Adi Ofset, 1991), h.220. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, barbagai  sumber, 

dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data di kumpulkan pada setting 

alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber primer, dan sekunder.  

a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang didapat dan untuk 

kepentingan penelitian yang merupakan data utama yaitu berupa tayangan 

berita kriminal di televisi yang saat ini marak dan sering menjadi topik 

utama pada berita. 

b. Sumber sekunder merupakan data pelengkap yang sifatnya melengkapi 

sumber data yang sudah ada. Sumber data ini diperoleh dari buku-buku 

referensi, majalah, Koran, dan berbagai artikel-artikel dari website dari 

internet.  

 Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan interview (wawancara), observasi 

(pengamatan), Dokumentasi, dan gabungan ketiganya.  

a. Interview (wawancara) 

  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondenya. Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab 
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secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik,yang 

satu melihat muka yang lain dan dengan telinganya masing-masing.
24

 

 Adapun menurut jenisnya metode ini dapat di bagi tiga golongan, yaitu: 

1. Interview Tak Terpimpin 

Interview Tak Terpimpin adalah “proses wawancara dimana interview 

tidak secara mengarah. Tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari 

persoalan dari focus penelitian dan interview (objek yang di wawancarai). 

2. Interview Terpimpin 

Wawancara ini juga disebut sebagai interview guide, yaitu wawancara 

yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang di teliti. 

3. Interview Bebas Terpimpin  

Interview Bebas Terpimpin yaitu: “kombinasi antara wawancara tak 

terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan 

yang diwawancarai apabila menyimpang.
25

 

 Dalam hal ini yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin. 

Dengan pertimbangan bahwa interview terpimpin ini sering dipakai untuk 

mengadakan penyelidikan social dan dengan demikian akan dicapai kewajaran secara 

maksimal serta dapat mengontrol kebekuan proses interview. 

                                                           
24

 Sutisno Hadi, Metode Research jilid I, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 

1983), h.80. 
25

 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset, (Bandung: Mundur Maju, 1996), h.32. 
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b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.
26

 Dalam arti yang luas observasi 

sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan baik yang dilakukan secara 

langsung ataupun tidak langsung, seperti melalui angket atau tes. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipasif, 

metode ini digunakan penulis guna mengumpulkan data yang di perlukan, baik data 

tentang kondisi, sarana dan perasarana sarta fasilitas yang berkaitan dengan 

penelitian. Metode ini adalah sebagai metode bantu untuk melengkapi data juga untuk 

membuktikan kebenaran (cross check) hasil interview. 

c. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal berupa 

catatan, transkrip, buku, makalah, tayangan berita, surat kabar dan dokumentasi 

lainya”.
27

 

 Jadi metode dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data 

mengenai hal-hal tertentu, melalui contoh catatan-catatan, dokumentasi yang disusun 

oleh suatu instansi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan tentang keadaan objektif keluarga muslim di Desa Way Huwi Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

                                                           
26

 Sujarweni V. Wiratna, Op.,cit, h 74. 
27

 Suharsimi Arikunto, Op.,cit, h.236. 
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4.  Analisa Data 

 Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data yang telah 

disebutkan diatas lalu di olah sesuai dengan data yang diperlukan, maka langkah 

selanjutnya adalah menghimpun data-data tersebut untuk diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan analisa kualitatif. 

Data-data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai 

permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

objek yang dapat diamati.
28

 

 Analisa deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan 

merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Cara 

berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta peristiwa kongkrit, kemudian dari 

fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalis yang mempunyai sifat 

umum.
29

 

 Dengan demikian jelaslah bahwa cara berfikir induktif adalah suatu analisis 

yang bertitik tolak dari hal-hal atau peritiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 
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 Lexy L.Meolong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 

h.4. 
29

 Sutris Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h.42. 
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BAB II 

  TAYANGAN BERITA KRIMINAL  

DAN KECEMASAN KELUARGA MUSLIM 

 

 

A. Tayangan Televisi  

1. Pengertian Tayangan Televisi 

Televisi sebagai media massa yang tayanganya berupa gambar hidup ataupun 

gambar yang bergerak, sehingga dapat memperlihatkan peristiwa-peristiwa sosial 

secara realitas dalam waktu yang amat cepat dengan jangkauan amat luas. Serta 

memiliki unsur visual sehingga mampu menimbulkan kesan yang dalam bagi 

pemirsanya. Tayangan menurut KBBI adalah sesuatu yang ditayangkan 

(dipertunjukan): pertunjukan (film dan sebagainya); persembahan.30 Tayangan juga 

disebut output stasiun penyiaran yang dikelola organisasi penyiaran, merupakan hasil 

panduan antara kreatifitas manusia dan kemampuan sarana atau perangkat keras dan 

lunak.31  

Tayangan Televisi adalah alat komunikasi massa yang menggunakan sprkrum 

elektronik (frekuensi) dalam menyampaikan informasi dalam bentuk gabungan suara 

dan gambar.32 Kini tayangan berita di televisi semakin banyak dan berkembang 

sehingga menyebabkan pihak stasiun televisi berlomba-lomba untuk menyajikan 

kemasan berita yang eksklusif dan istimewa agar diminati masyarakat. 
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 Suharno dan Ana, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang: CV. Widya 

Karya, 2016), h.537. 
31

 J.B Wahyudi, Media Komunikasi Massa, (Jakarta: Rineka Ciota, 1994), h.8. 
32

 Ashari Siregar, Menyikap Media Penyiaran, (Yogyakarta: LP3Y, 2001), h.6. 



32 
 

2. Jenis-Jenis Tayangan Televisi  

 Jenis Tayangan Televisi meliputi: 

a. Siaran Karya Artistik 

Siaran Karya Artistika adalah siaran yang diproduksi melalui pendekatan 

artistik, yaitu proses produksi yang mengutamakan segi keindahan, siaran (rangkaian 

mata acara) karya artistik adalah antara lain: 

1) Pendidikan atau Agama. 

2) Seni dan Budaya. 

3) Hiburan (Musik, lawak, akrobat, sinetron, dll). 

4) Iklan (Public Service). 

5) Penerangan Umum. 

6) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dll. 

b. Siaran Karya Jurnalistik 

Siaran Karya Jurnalistik adalah siaran yang mengutamakan segi kecepatan, 

termasuk dalam proses penyajian pada khalayak. Siaran karya jurnalistik ini 

diantaranya: 

1) Berita Aktual (News Bulletin) yang bersifat time concen. 

2) Berita Non Aktual (News Magaine) yang bersifat timeless. 

3) Penjelasan Majalah Hangat (Current Affais) seperti (wawancara, dialog, 

panel), monolog (pidato, pengumuman, khotbah).33 
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 Hidajanto Djamal, Dasar- Dasar Penyiaran, (Jakarta: Kencana, 2011), h.163. 
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3. Fungsi Tayangan Televisi 

Tujuan ataupun fungsi tayangan televisi pada pokoknya mempunyai enam 

fungsi yaitu penerangan, pendidikan, menyalur kebudayaan, pengawasan, 

menghubungkan yang satu dengan yang lain, dan hiburan. 

a. Fungsi Penerangan (The information function) 

Siaran televisi pertama kali diperkenalkan kepada masyakat di New York, 

Amerika Serikat pada tahun 1946. Ketika dimulainya sidang umum PBB, 

televisi telah melakukan fungsi penerangan dalam bentuk pemberitahu 

mengenai sidang yang penting sesudah perang dunia II. Kemudian televisi 

mendapat perhatian besar dari masyarakat karena dua faktor yaitu immediacy 

dan realism. Immediacy artinya langsung dekat, misalnya saat presiden 

membacakan pidato kenegaraan, khalayak langsung dapat mendengarkan dan 

melihat lebih dekat wajah presiden. Sedangkan realism bermakna kenyataan, 

televisi menyiarkan informasi yang audio visual dengan microfon dan kamera 

apa adanya sesuai dengan kenyataan.  

 

b. Fungsi Pendidikan (The education function) 

Televisi menyiarkan informasi pendidikan, pengetahuan dan teknologi juga 

meningkatkan penalaran masyarakat. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah telah mengupayakan pendidikan 

formal, non formal serta sarana penunjang menyebarluaskan pengetahuan 

melalui berbagai media, radio, surat kabar dan televisi. 

 

c. Meyalurkan Budaya 

Sebelum kebudayaan rakyat sudah cukup terangkat kalau televisi berfungsi 

sebagai pengawas masyarakat, akan tetapi diharapkan televisi dalam hal ini 

lebih proaktif. Televisi sendiri tidak hanya mencari tetapi juga ikut 

menyembangkan kebudayaan. 

 

d. Pengawas Situasi Masyarakat Di Dunia 

Fungsi televisi yang sebenarnya adalah mengamati kejadian di dalam 

masyarakat, dan kemudian melaporkan sesuai dengan kenyataan yang 

dikemukakan. Dalam hal ini tekanan bukan pada siarannya, melaikan pada 

kameranya dan mikrofon yang merekap seandainya fungsi ini diperhatikan 

betul. Televisi dapat menjadikan media komunikasi yang cukup demokrasi 

sejauh hidup dalam masyarakat di kembalikan lagi kepada masyarakat lewat 

siaran. 
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e. Menghubungkan satu dengan yang lain 

Menurut Neil Postman televisi tidak berkesinambungan. Akan tetapi yang 

menyurupai sebuah kotak mozaik yang dapat saja menghubungkan hasil 

pengawasan satu dengan hasil pengawasan yang lain secara jauh lebih 

gampang dari pada sebuah dokumen tertulis. 

 

f. Fungsi Televisi sebagai Hiburan (The intertainment function) 

Fungsi televisi sebagai sarana hiburan tidak diragukan lagi, karena sarana 

hiburan adalah fungsi utama selain dari fungsi diatas. Hal ini dapat dimengerti 

karena acara-acara yang ditayangkan lebih dominan hiburan dengan gambar 

dan suara yang baik.34 

 

4. Efek Tayangan Televisi 

Pengaruh tayangan televisi terhadap sistem komunikasi tidak terlepas dari 

pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan pada umumnya. Acara televisi pada 

umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan penonton. Hal ini 

wajar, jadi jika ada hal-hal yang mengakibatkan penonton latah bukanlah istimewa. 

Sebab salah satu pengaruh psikologi dari televisi ialah seakan-akan menghipnotis 

penonton, segingga penonton terhanyut dalam suasana pertunjukan televisi.35 

Dari beberapa penelitian dapat ditemukan bahwa broadcasting televisi 

mempunyai dampak yang serius bagi perkembangan perilaku anak, merupakan 

catatan bagi masyarakat yaitu: 

a. Anak yang mengkonsumsi program televisi usia 1-3 tahun yang 

mengkonsumsi program televisi selama 3 jam sehari dapat stimulus yang 

berlebihan, akibatnya anak terganggu konsentrasi dan tidak fokus dalam 

mengerjakan sesuatu. 
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b. Pada usia dibawah 5-10 tahun, stimulus akan diterima oleh sistem Limbic 

yang akan menghasilkan reaksinya ialah menyerang balik atau takut. 

c.  Munculnya sifat agresif atau impulsive difase remaja termasuk meniru 

agedan berbahaya. Contoh: seorang remaja berusaha untuk bunuh diri ketika 

berselisih paham dengan orang tuanya yaitu dengan sangat gamblangnya dia 

mengatakan bahwa dia akan bunuh diri hanya dengan memotong urat arteri 

atau nadi di lenganya atau meminum obat serangga, atau melompat dari 

ketinggian atau menggantung fari hal ini dia terangkan seperti contoh-

contoh yang di tonton di layar televisi baik dalam bentuk pemberitaan 

maupun dari sinetron. 

Tak mengherankan bahwa efek seperti media luas telah menarik begitu 

banyak perhatian dari orang tua, pendidik, ilmuwan sosial, pemimpin Agama, pejabat 

publik, dan siapa saja yang ingin memahami nilai-nilai masyarakat. Televisi telah 

dituduh menjadi sebab penurunan kemampuan membaca dan meningktnya kejahatan 

politik nasional. 36 

Dimana televisi telah menggabungkan mereka dengan yang lainya dalam 

situasi Anestesia (larut, hanyut), pada tempat semua gagasan, ide yang 

merusak (Destrimental ideals) dilarang, dalam kata lain Herbert Marcuse 

memotret broadcasting televisi sebagai sebagian member pengaruh apparatus 

yang memproduksi pemikiran dan tingkah laku yang memperluas bagi 

reproduksi sosial dan kultur dalam masyarakat kapitalis konteporer. Menurut 

catatan dalam buku riset ilmial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI), mengatakan sedemikian besarnya pengaruh tontonan program televisi. 
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Dengam majunya perkembangan teknologi, disatu sisi kita memang bangga 

dan senang karena kita toh tidak merasa tertinggal jauh dari Negara yang telah 

maju, akan tetapi apa yang terjadi pada generasi bangsa ini dengan hadirnya 

beberapa tayangan televisi yang kurang mendidik.37 

 

B. Berita Kriminal Di Televisi 

1. Pengertian Berita  

 Broadcasting televisi dan penyiaran radio merupakan sebuah jendela dunia 

pengetahuan dan merupakan suatu bentuk hasil produksi insan-insan keatif.38 Salah 

satu produk media massa adalah berita. Berita merupakan jalan cerita tentang 

peristiwa.39 Berita seditaknya mengandung dua hal, yaitu peristiwa dan jalan 

ceritanya. Jalan cerita tanpa peristiwa atau peristiwa tanpa ada jalan cerita maka tidak 

dapat disebut berita. 

Berita telah menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan manusia. 

Setiap hari ribuan berita menghampiri kehidupan kita. Pagi hari koran memuat berita 

yang terjadi pada hari sebelumnya. Radio dan televisi menyiarkan berita yang bukan 

hanya berasal dari kejadian kemarin, namun juga berita yang sedang terjadi secara 

langsung (live). Perkembangan teknologi komunikasi berbasis komputer yang di 

kenal sebagai internet juga mempercepat penyebaran berita. “Berita adalah laporan 

yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting 

atau kedua-duanya bagi masyarakat luas.”40 
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Dalam hal ini, berita adalah informasi tetapi tidak semua informasi kepada 

orang adalah berita.41 Sangat boleh jadi istilah “news”, istilah inggris untuk maksud 

“berita”, berasal dari “new” (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dengan 

kata lain, semua hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan 

kepada orang lain dalam bentuk berita. 

Oleh karena itu para ahli mencoba mendefinisikan berita: 

a.  Hornby menjelaskan “news” sebagai laporan tentang apa yang terjadi paling 

mutakhir (sangat-sangat baru), baik peristiwa maupun faktanya.  

b. Secara ilmiah Curtis D. Macdougall menyatakan bahwa berita yang selalu 

dicari oleh para reporter adalah laporan tentang fakta yang terlibat dalam 

suatu peristiwa, namun bukan hakiki dari peristiwa itu sendiri. 

c. Dr. Willard G. Bleyer mendefinisikan “berita” sebagai segala sesuatu yang 

hangat dan menarik perhatian sejumlah pembaca, pendengan dan pemirsa.42 

d. Assegaff  mendefinisikan berita sebagai: “laporan tentang fakta atau ide 

termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk di siarkan, yang 

dapat menarik perhatian pembaca, entah karena ia luar biasa, entah karna 

pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi human 

interest seperti humor, emosi dan ketegangan.”43 
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Secara etimologi istilah “berita” dalam bahasa Indonesia mendekati istirah 

“bericht (en)” dalam bahasa belanda. Dalam bahasa Belanda istilah “bericht (en)” di 

jelaskan sebagai “mendedeling”(pengumuman) yang berakar pada kata dari “made 

(delen)” dengan sinonim pada “bekend maken” (memberitahukan, mengumumkan, 

atau membuat terkenal) dan “vertelen”  (menceritakan atau memberitahukan).44 

Dari uraian tadi kiranya data disimpulkan bahwa yang di maksud “berita 

(news)” itu tiada lain adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa 

aktual yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang melibatkan fakta dan 

data yang ada, yang terjadi pun aktual dalam arti “baru saja” atau hangat di bicarakan 

orang banyak. Sesuatu bisa disebut berita jika mengandung nilai-nilai berita atau 

jurnalistik yakni: Aktual, penting, berdampak, kedekatan, luar biasa, konflik, 

ketegangan atau drama, tragis, ketokohan, seks, dan humor.45  

Masih banyak para ahli dibidang jurnalistik lainya yaitu yang memberikan 

pengertian tentang berita, namun hampir semuanya sependapat bahwa unsur-unsur 

yang terkandung dalam suatu berita meliputi cakupan dari pendapat tersebut di atas.  

Meliputi kata-kata berikut: fakta, akurat, ide, tepat waktu, menarik, penting, opini dan 

sejumlah pembaca, pendengar atau penonton merupakan hal-hal yang perlu mendapat 

perhatian.  

Berita Kriminal adalah sebuah tayangan berita berisikan pemberitaan-

pemberitaan kejahatan. Yang disebut istilah “kejahatan” merupakan bagian 
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kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. 

Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan dan berbagai bentuk sejenisnya.46 

Kejahatan-kejahatan kekerasan diatas digolongkan sebagai kejahatan kekerasan 

individu.47 

 Berita televisi merujuk pada praktik penyampaian berita terbaru dari 

beragam peristiwa melalui media televisi. Program berita di televisi bisa dalam durasi 

detik sampai dengan jam yang menyediakan informasi terbaru dari: 

a.  Ranah Internasional. 

b. Nasional. 

c. Regional. 

d. Maupun Lokal. 

Beberapa stasiun televisi membuat program berita sebagai bagian dari 

Programming yang mereka lakukan, namun ada juga stasiun televisi yang 

keseluruhan programming-nya mengkhususkan pada program berita. Program berita 

diudarakan setiap hari secara regular oleh stasiun televisi.48 

Dari semua media,  yang paling sering diperhatikan oleh masyarakat 

adalah tayangan kekerasan dari televisi, hampir setiap warga masyarakat 

menyaksikanya. Apabila kita membicarakan tentang berita tentang pencurian dengan 
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kekerasan, pembunuhan, penculikan, pelecehan seksual dan sebagainya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari berita tersebut. Berita lokal 

maupun nasional, sepertinya tak henti-hentinya menyiarkan berita kejahatan dengan 

kekerasan. 

Di Lampung saja berdasarkan catatan, sudah terjadi 47 kasus kekerasan 

seksual selama Januari- April 2016 baik di lingkup privat maupun publik.  

Di lingkup privat diantaranya: 

a. 20 kasus perkosaan. 

b. 7 kasus pencabulan. 

c. 1 kasus pelecehan seksual. 

Di lingkup publik, tercatat ada: 

a. 12 kasus perkosaan. 

b. 5 kasus pencabulan. 

c. 2 kasus pelecehan seksual.49 

Jika melihat dari kasus-kasus kriminal yang sudah terjadi dan di 

publikasikan, pelaku dari kejahatan tersebut adalah orang di sekitar kita yang dekat 

dengan sang korban dan mungkin hal tersebut memudahkan bagi pelaku untuk 

meluncurkan aksinya.50 Terlebih lagi faktanya 7 dari 10 kasus pelakunya  merupakan 

orang terdekat korban. Korbannya pun bermacam-macam dari balita, anak-anak 

dewasa hingga lansia. Sebenarnya, kejahatan dengan kekerasan merupakan tindakan 

agresi dan pelanggaran dalam bentuk: (pembunuhan, penculikan,  pelecehan seksual 

dan sebagainya, mungkin kita akan merasa ngeri, takut, marah, atau bahkan prihatin 
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dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan 

atau menyakiti orang lain dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti.  

2. Jenis Dan Sifat Berita 

a. Jenis Berita 

Secara garis besar, berita dapat di golongkan dalam dua jenis, yaitu: 

1) Straight News 

Straight News berarti “berita langsung” maksudnya suatu berita yang 

singkat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja yang 

menyangkup 5W+1H (who, what, where, when, why dan how) terhadap suatu berita 

yang diberitakan.51 Straight News adalah jenis, memiliki sifat timely atau terikat 

waktu. Berita jenis ini sangat tergantung pada aktualitas waktu, sehingga 

keterlambatan berita akan menyebabkan berita menjadi basi.52 Contoh: hasil 

pertandingan sepakbola, bencana alam dan sebagainya.  

2) Soft News 

Soft News atau berita lunak adalah segala sesuatu yang penting dan 

menarik yang di sampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus 

segera di tayangkan.53 Berita yang masuk ini ditayangkan pada satu program 

tersendiri di luar program berita. Contohnya: magazine, documenter dan talk show. 

 

 

 

                                                           
51

 Morisaan, Op.cit. h. 26. 
52

 Kuntadi Suhambang, Op.cit.h.112. 
53

 Morissan, Op.cit. h. 27. 



42 
 

b. Sifat Berita 

Sifat berita broadcasting radio dan televisi yaitu memiliki kekuatan bisa 

diandalkan daya tembus, daya tarik, daya langsung dengan ketiga daya.54 Tidak ada 

media lainya yang dapat menyaingi akan keakuratan, kesegaran, aktual dan 

objektifitas dalam penyajian beritanya, serta keluasan dari jangkauan segmenya. 

Seperti telah di kemukakan bahwa berbagai ragam bentuk dalam pembuatan 

berita itu, tiada lain untuk bisa menarik perhatian orang banyak. Sebab, tujuan utama 

dari pemberitaan adalah dibaca, didengar, atau di tonton khalayak. Rupanya satu-

satunya sifat utama dari berita adalah menarik perhatian orang banyak. Menarik karna 

peristiwanya ataupun kajian beritanya. Umumnya setiap orang selalu ingin 

mengetahui jalanya peristiwa-peristiwa yang sebelumnya mereka ketahui.  

Karena masyarakat selalu ingin mengikuti setiap berita yang menyajikan 

perkembangan atau kelanjutan peristiwanya. Dengan demikian berita-beritanya 

tampak selalu aktual terus-menerus. Karena itu pula berita-berita demikian dikenal 

dengan sifatnya yang Continuing  timelines (hangat terus menerus atau selalu menjadi 

buah bibir orang). Kedekatan pun mempengaruhi respon masyarakat dalam melihat 

tayangan berita, orang umumnya lebih tertarik pada tempat-tempat yang paling dekat 

dengan tepat tinggalnya.  
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Artinya semakin dekat tempat terjadinya suatu peristiwa makin tinggi pula 

perhatian atau minat untuk mengetahuinya.55 Seandainya ada tayangan berita kriminal 

kejahatan pelecehan seksual, pembunuhan atau pembegalan yang terjadi di lampung 

timur tentu akan menyita perhatian penduduk di provinsi lampung. Sedangkan 

penduduk Sulawesi mungkin akan tenang-tenang saja. Dan sebaliknya apabila 

kejadian itu terjadi di Sulawesi penduduk lampung tak akan bereaksi apa-apa. Maka 

tak heran jika surat kabar atau media massa atau daerah akan selalu menomorsatukan 

berita tentang peristiwa di wilayahnya saja. Hal ini membuktikan bahwa respon 

tayangan berita dapat dilihat dari kedekatan. 

 

3. Macam-Macam Berita 

Berita yang hadir oleh ragam media massa ini juga terdiri dari berbagai 

macam berita diantaranya: 

a.  Berita Agama 

Agama pada dasarnya merupakan persoalan seluruh umat manusia, terlebih 

bagi masyarakat Indonesia yang mendasarkan pada kehidupan pada agama dan secara 

politisi juga dinyatakan harus beragama dengan batasan agama yang disahkan oleh 

Negara. Artinya berita tentang agama akan selalu menarik perhatian pembaca atau 

pemirsanya. 

b. Berita Pendidikan 

Seperti halnya agama, pendidikan juga merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat, berita pendidikan tidak selalu mengangkat 
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peristiwa-peristiwa atau masalah pendidikan yang terjadi pada lembaga-lembaga 

formal tetapi juga menyangkut pada pendidikan secara keseluruhan. 

 

c. Berita Politik 

Situasi politik suatu Negara atau masyarakat secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, karena setiap orang akan tertarik dengan 

berita politik. Politik sendiri dalam arti luas tidak hanya masalah kenegaraan mulai 

dari diplomasi internasional, pemilihan umum, akan tetapi juga masalah-masalah 

politik yang timbul di daerah-daerah. 

d. Berita Ekonomi 

Pemberitaan masalah ekonomi sangat penting karena menyangkut usaha 

rakyat yang sangat penting bagi kehidupan, berita-beritanya tidak hanya menyangut 

masalah-masalah perdagangan, tetapi juga mengenai masalah-masalah lain seperti 

perindustrian, perbangkan, perburuhan, catatan hanga pasar dan lain sebagainya. 

Pemberitaan ekonomi begitu sentral karena pada hakikatnya menyangkut kepentingan 

manusia bagi kehidupanya khususnya dalam usaha mencari nafkah. 

e. Berita Hukum dan Peradilan 

Masalah hukum dan pengadilan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat, maka seluruh media massa hampir tidak pernah tidak selalu 

memberitakan peristiwa hukum dan pengadilan. Hukum dan pengadilan merupakan 

suatu yang asasi bagi kehidupan manusia, sehingga karenanya berita-berita tersebut 

berpengaruh dan menjadi pelajaran bagi sesama manusia lainya. 
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f. Berita Olah Raga 

Untuk melayani kebutuhan informasi olah raga seperti juga informasi 

lainya media massa pada umumnya memiliki reporter olah raga. Dalam setiap event 

pertandingan olah raga khalayak akan selalu bertanya siapa yang keluar sebagai 

pemenangnya, kondisi psikologis seperti inilah yang Mendorong setiap media untuk 

selalu memberitahukan olah raga, sesuai dengan salah satu fungsinya untuk melayani 

kebutuhan informasi bagi masyarakat. 

g. Berita Manusia dan Peristiwa 

Pengkhususan berita-berita mengenai manusia dan peristiwa disini adalah 

karena berita-berita di maksud merupakan peristiwa yang memiliki nilai human 

interest yang tinggi.  

h. Berita Kriminal 

Dari sisi bentuknya berita kejahatan ada yang merupakan berita 

pemerkosaan, perampokan, pembunuhan termasuk segala bentuk pelanggaran 

peraturan dan perundang-undangan Negara. Karena itu, sumber beritanya pun akan 

terpusat pada lembaga-lembaga yang fungsinya menyelesaikan setiap bentuk 

kejahatan. 

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak jenis-jenis berita yang 

berhubungan dengan kehidupan manusia, namun pada pembahasan kali ini penulis 

batasi sampai dengan berita kriminal.  
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C. Tindak Kejahatan Anak  

1. Pengertian Tindak Kejahatan Anak  

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, 

pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk 

menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu.56 

Bentuk kekerasan terhadap anak diklasifikasikan kekelasan secara fisik, kekerasaan 

secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.57 

Penganiyaan anak sebagai setiap tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua 

atau pengasuh lainya yang di hasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya 

atau memberi ancaman yang berbahaya bagi anak. Sebagian besar kekerasan terhadap 

anak terjadi di rumah, yang berpotensi besar adalah di lingkungan sekolah dan 

bermain anak. 

2. Bentuk Tindak Kejahatan Anak  

Bentuk tindak kejahatan pada anak yang menggunakan kekerasan antaralain: 

a.  Pelecehan seksual 

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait 

dengan seks yang di inginkan, dan perilaku lainya yang secara verbal ataupun fisik 

yang merujuk pada seks.58 Perilaku pelecehan seksual dapat dipicu oleh berbagai 

faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya pelecehan seksual adalah 

peniruan tindak  dari berbagai media massa maupun media elektronik. Seperti yang 

kita ketahui saat ini, banyak sekali berita-berita yang menggambarkan kekerasan 
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seperti berita pelecehan seksual. Berita-berita itu dimuat dalam berbagai media, baik 

itu media cetak seperti majalah dan koran maupun media elektronik seperti televisi, 

radio, dan internet. 

 

Pelecehan seksual pada dasarnya tergolong ke dalam tiga bentuk: 

a. Pelecehan Seksual Verbal yakni berupa ucapan atau ungkapan yang 

disampaikan oleh seseorang atau sekumpulan orang ke korban.  Contohnya 

seperti menggoda, bercanda, berkomentar atau menanyakan hal-hal bersifat 

seksual yang tidak diinginkan atau membuat lawan bicara tidak nyaman. 

b. Pelecehan Seksual Nonverbal yaitu pelecehan tersebut tidak melalui 

ungkapan, namun berupa tindakan-tindakan dan gestur seksual yang tidak 

diinginkan dan membuat korban tidak nyaman. Seperti halnya, menetap 

seseorang dengan pandangan ke arah bagian tubuh tertentu secara seksual, 

memperlihatkan alat vital, dan sebagainya. 

c. Pelecehan seksual secara fisik yaitu pelecehan yang satu ini terjadi saat 

pelaku melakukan kontak fisik secara seksual yang  pemerkosa lakukan 

dan tidak inginkan oleh korban. Seperti pencabulan, pemerkosaan atau 

penyerangan seksual.59 

Kasus pelecehan seksual semakin hari semakin nampak, dan sungguh 

sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya 

sistematik untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan dirusak oleh 

kasus tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku, karena masa 

depan kita ada di tangan anak muda. Jika anak muda rusak (fisik atau pola pikir) 

makan akan rusak juga gererasi indonesia. 

"Kabid BP3A Lampung Timur, Eko Feri Kurniawan mengatakan, Dalam 

tahun 2016 sudah terjadi empat kasus kekerasan seksual terhadap anak di 

Kabupaten Lampung Timur". Keempat kasus kekerasan seksual terhadap anak 

di bawah umur tersebut terjadi di Kecamatan Melinting, Sekampung, Way 

Bungur, dan Kecamatan Purbolinggo. Kasus kekerasan seksual yang terjadi 
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itu berupa pencabulan, ayah yang menggauli anak tirinya, dan paman yang 

menggauli keponakanya.60 

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru dengan muridnya, 

pelecehan seksual yang menimpa yuyun, oni, dan kasus perampokan atau 

pembegalan yang merampas kendaraan secara paksa hinga tak sedikit yang 

menimbulkan korban jiwa. Sepanjang tahun 2016, kekerasan dan pelecehan terhadap 

anak di bawah umur di Kabupaten Lampung Utara, berjumlah 21 kasus. Pelecehan 

seksual terhadap perempuan sebanyak 9 kasus, dan masih banyak yang lainya.  

Kasus lain yang tidak kalah menggencarkan Kota Metro pada (11/01/2017) 

orang tua dari siswa SMP melaporkan Oki (19) yang di duga menjajakan anak 

wanitanya keteman-teman Oki dengan harga 250rb, setelah polisi meringkus Oki dia 

mengakui perbuatanya dan Oki pun mengaku sudah berhubungan layaknya suami 

istri dengan korban sebanyak 3 kali. Oki mengaku melakukanya atas dasar suka sama 

suka dan tidak ada unsur paksaan.
61

 

b. Pembunuhan 

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau 

cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan atau 

menghilangkan (menghabisi atau mencabut) nyawa.62 
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Tak sedikit dari kasus pembunuhan terjadi di lampung, seperti kasus mutilasi 

seorang anggota DPRD Lampung ditemukan pada 28 juli 2016 yang hilang sejak 

april 2016. Untuk menghilangkan jejak pelaku membuang potongan tubuh korban di 

Desa Tangjung Kumala Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur Sumatra 

Selatan.  

Pembunuhan yg terjadi di Papua pada (10/01/2017) anak usia 4 tahun (KM), 

pelakunya adalah 3 pemuda umur 17-18 tahun yang bernama (Ronaldo Wangginu, 

Nando Kinumbai, Lewi Gogoba) remaja yang tega membunuh dan memperkosa 

secara bergillir dan kemudian menguburkan korban di lumpur.63 

Pembuhunan belum lama ini juga terjadi di Desa Pringkulpul Kelurahan 

Pringsewu Selatan (24/01/2017) seorang pria bernama Hendri (19) yang tega 

membakar temannya sendiri dengan menyiram bahan bakar jenis pertalite lalu 

membakarnya, hingga kini polisi sedang mencari tau penyebab ataupun alasan hendri 

melakukan hal tersebut. 

c. Perampokan 

Kasus perampokan polo mas, merupakan kasus perampokan sekaligus 

pembunuhan menimpa 1 keluarga. Perampokan dengan cara penyekapan 11 orang di 

dalam teoilet yang menewaskan 6 orang, dan pelaku berhasil di tangkap setelah 3 hari 

kejadian tersebut. 

 

                                                           
63

  Bangka Post. 13.01.2017 
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d. Pembegalan 

Pembegalan yang marak terjadi di Lampung, bukan hanya terjadi di sudut 

kota tapi di perkotaan di tempat keramaianpun sering terjadi. Tidak heran jika 

Lampung lebih dikenal dengan sebutan Kota Begal. Lampung Timur dan Lampung 

tengah diakui tingkat kasus begal yang cukup tinggi yang saat ini merambah ke 

Kabupaten Tanggamus, yang juga banyak menelan korban jiwa. Tidak tanggung-

tanggung pelaku tidak hanya memaksa korban untuk menyerahkan kendaraan korban 

tetapi pelaku juga menodong dengan senjata tajam bahkan sanjata api agar membuat 

korban merasa takut, jika melawan pelaku tak sungkan untuk melukai korban bahkan 

membunuhnya.  

Tayangan berita seperti ini sudah sering kita jumpai hingga setiap harinya 

menjadi topik utama pembahasan berita yang disiarkan. Tentu kita merasa prihatin 

atas kejadian ini. Dilihat dari lokasi kejadian yang diberitakan juga berbagai macam, 

mulai dari kejadian lokal sampai peristiwa yang terjadi di tingkat internasional. 

Bahkan dengan semakin pesatnya teknologi pemberitaan kita bisa mengetahui 

peristiwa yang terjadi di luar negri lebih cepat dari pada kita mengetahui peristiwa 

yang terjadi di sekitar kita.  

3. Faktor Penyebab Tindak Kejahatan Anak 

Dalam menjawab mengapa seorang anak melakukan tindak kriminal, maka 

yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan beberapa faktor yang secara 
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bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas anak, baik faktor internal 

maupun faktor eksterrnal. 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak merupakan 

aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang yang 

rendah. Penyesuain sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, 

sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang 

menjadi faktor penyebab yang dominan dari remaja melakukan kenakalan adalah 

faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukan bahwa remaja yang 

melakukan kenakalan dengan katagori: 

1). Rendah (mencontek). 

2). Sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang 

berkonten porno).  

3). Katagori Tinggi (sexs bebas, minum alcohol, memukul, merusak atau 

mengambil barang orang lain, berkelahi dan tauran), karena remaja itu 

memiliki sifat berlebihan memiliki pengendalian diri yang rendah. 

Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan 

ada kekerasan didalam keluarga saat anak anak pada masa perkembangan awal anak-

anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan 

perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku anti 

sosial.  
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b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan 

kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Banyak 

faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, namun perlu 

disadari, faktor kemiskinanlah yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan 

kebutuhan hidup. Pasalnya dengan hidup dengan keterbatasan maupun kekurangan 

akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi 

kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), juga 

pendidikan dan kesehatan. 

Dalam belajar sosial, fungsi role model sangat penting. Namun pada role 

model yang tampil di media-media elektronik maupun sosial mempertontonkan 

perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip 

musik, iklan, film, sinetron atau tayangan berita yang menampilkan adegan seks 

bebas perselingkuhan, kekerasan, pembunuhan dan kriminalitas.64 Hal itu dapat 

mendadi faktor pendorong atau remaja untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain 

itu, prilaku negatif yang terus menerus ditampilkan di media massa juga dapat 

dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan menjadi model peran yang 

ditiru oleh anak atau remaja. 

4. Sanksi Kejahatan Pada Anak 

Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan 

pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan 
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h.32. 
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terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu, orang lain 

boleh melaporkan kejadian ini. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76E UU 35/2014 tentang 

Perlindungan Anak  sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014. Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain; dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 

miliar. Ancaman pidana di atas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. 

Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana 

adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 

dewasa.65 

Perlu diketahui pula bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa 

yang melakukan tindakan pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau 

anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini. 

Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak kini Joko Widodo telah 

menerbitkan peraturan perundang-undangan (Perppu) kekerasan seksual terhadap 

anak. Hukuman tambahan antara lain dikebiri akan di berikan untuk pelaku tertentu, 

untuk membuat efek jera bagi pelaku.66 

5. Efek Tayangan Berita Kriminal 

Televisi memiliki kekuatan bisa diandalkan daya tembus, daya tarik, daya 

langsung dengan ketiga daya, tidak ada media lainya yang dapat menyaingi akan 

keakuratan, kesegaran, faktual dan objektifitas dalam penyajian beritanya, serta 
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keluasan dari jangkauan segmenya.67 Pengaruh penyiaran program broadcasting 

televisi, mempunyai banyak dampak negatif fisik dan psikis.68 Selain mempunyai sisi 

positif, keberadaan televisi juga bisa menimbulkan efek negatif.  

a. Efek Positif Tayangan Berita Kriminal 

Televisi dipercaya mampu mempengaruhi sikap dan perilaku penonton. 

Unsur audio dan visual merupakan kelebihan televisi dibanding media lainnya. 

Tayangan pemberitaan kriminal pun bisa saja menimbulkan akibat yang sama. 

Hampir setiap hari di hampir setiap stasiun televisi yang ada di negeri ini, selalu 

menampilkan tayangan tentang berbagai kasus kriminal. Banyaknya bukti dampak 

tayangan kekerasan hendaknya menjadi informasi tambahan untuk mengkaji ulang 

perilaku kita dalam menonton televisi.  

Bukan hanya keprihatinan berkait dengan tayangan yang bersangkutan, 

melainkan juga keprihatinan ketika mendapati dalam setiap tayangan diberitakan 

adanya tindak kejahatan berupa pembunuhan, pencurian, pembegalan dan pelecehan  

seksual dari pencabulan sampai perkosaan. Terutama ketika ternyata yang terlibat 

sebagai tersangka bukan saja orang dewasa yang memang sudah faham tentang segala 

konsekuensi peyelewengan seksual, namun juga remaja, bahkan tak jarang anak-anak 

yang sesungguhnya masih butuh pengetahuan lebih tentang hal tersebut. 
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Tujuan menonjolkan kengerian dan keseraman, yaitu agar media massa 

dapat membangkitkan emosi pemirsa dan pembaca, emosi ini menjadi daya tarik luar 

biasa untuk membaca atau menonton kembali acara yang sama setiap disiarkan. 

Emosi juga bisa berupa empati dan simpati terhadap objek pemberitaan sehingga 

mendorong pemirsa dan pembaca mencurahkan perhatian lebih terhadap acara 

tersebut.69  

Bagi media massa elektrik membangun emosi melalui acara seperti ini 

merupakan upaya yang tidak sulit, karena dengan gambar-gambar yang 

menyeramkan dan sedikit komentar yang cenderung memilukan. Emosi masyarakat 

akan mencapai puncaknya. Seperti pemberitaan pelecehan seksual yang di alami Eno 

dan korban lainya. Semakin menyeramkan, maka semakin ditonton oleh pemirsa, lalu 

dengan penuh antusias mereka bercerita kepada orang lain sehingga orang itu ingin 

menyaksikam di televisi pula seperti itu.  

b. Efek Negatif Tayangan Berita Kriminal 

Bagaimana media dapat memberikan efek yang tajam dari tayangan kekerasan 

terhadap penontonnya. Setidaknya ada tiga penjelasan dampak negatif dari tayangan 

berita kriminal, yaitu: 

a) Media memudahkan orang untuk mempelajari “cara-cara baru” 

kekerasan yang kemungkinan besar tidak terpikirkan sebelumnya. 

Disebut juga dengan “Copycat crimes”, dimana kekerasan yang bersifat 
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fiksi maupun nyata yang ditayangkan oleh media kemudian ditiru oleh 

orang lain di tempat lain dengan harapan akan mendapatkan hasil yang 

serupa.  

b) de-sensitization effects, berkurang atau hilangnya kepekaan kita terhadap 

kekerasan itu sendiri. Studi menunjukkan, akibat dari banyaknya 

menonton tayangan kekerasan, orang tidak lagi mudah merasakan 

penderitaan atau rasa sakit yang dialami orang lain. 

c) Karena masyarakat sama sekali tidak menyadari, akan dampak yang 

terjadi sebenarnya, dari pengaruh yang disampaikan oleh mesin 

penghibur dan informasi tersebut (televisi).  

 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

                             

               : 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar 

kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu.”(QS. Al Hujuraat 49:6)70 
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Untuk itu kita selaku umat muslim yang cerdas sebaiknya mencerna informasi 

dengan sebaik-baiknya. Mewaspadai agar tidak menimpa kita, bukan menelan berita 

secara mentah-mentah. Dan mengambil hikmah ataupun pelajaran dari suatu 

peristiwa agar tidak menimpa pada kita atau menimbulkan korban baru. 

 

Berikut contoh acara yang menayangkan berita setiap harinya dalam program 

berita, diantaranya:  

NO Nama Acara Chanel TV Jam Siaran 

1 Liputan 6 SCTV pukul 04.30WIB, 12.00WIB, 

16.30 WIB, dan 23.00 WIB. 

2 Kabar Petang TVOne pukul 04.30 WIB, 12.00 WIB, 

16.30 WIB, dan 23.00 WIB. 

3 Topik ANTV Pukul 04.30 WIB, 12.00 WIB, 

16.30 WIB dan 23.00 WIB. 

4 Berita Global Global TV pukul 13.00 WIB, 16.30 WIB 

dan 00.30 WIB. 

5 Fokus Indosiar pukul 06.00WIB, 12.00WIB, 

15.30 WIB, dan 22.45 WIB. 

6 Metro Pagi MetroTV pukul 04.30 WIB, 12.00 WIB, 

14.30 WIB, dan 23.00 WIB. 

7 Lintas          MNCTV pukul 06.00 WIB, 12.00 WIB, 

16.30 WIB, dan 23.00 WIB. 

8 Reportase          TransTV pukul 04.45WIB, 17.00WIB, 

01.00WIB. 
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9 Redaksi          Trans7 pukul 06.30 WIB, 11.30 WIB, 

15.30 WIB, dan 00.00 WIB. 

10 TVRI           TVRI Pukul 19.00-19.30 WIB 

11 Seputar Indonesia           RCTI pukul 04.30 WIB, 12.00 WIB, 

17.00 WIB, dan 23.00 WIB. 

 

D. Kecemasan Keluarga Muslim 

1.  Pengertian Kecemasan 

Kecemasan berasal dari kata “cemas” atau “khathar” ialah sangat takut akan 

dapat bahaya.71 Definisi Kecemasan dari (KBBI) berasal dari kata dasar “cemas” 

artinya risau hati (karena khawatir atau takut), sedangkan “Kecemasan” artinya 

perihal cemas (yang diungkap tidak beralasan).72 Kecemasan adalah rasa khawatir 

takut yang tidak jelas sebabnya. Kecemasan merupakan kekuatan yang besar untuk 

menggerakkan tingkah laku baik tingkah laku normal maupun tingkah laku yang 

menyimpang, yang terganggu dan kedua-duanya merupakan pernyataan, penampilan, 

penjelmaan, dari pertahanan terhadap kecemasan.73  

Kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan kekhawatiran dan 

ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, baik berkaitan dengan permasalahan yang 

terbatas maupun hal-hal yang aneh. Deskripsi umum akan kecemasan yaitu “perasaan 
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Pustaka Utama, 2008), h.256. 
73

 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perawatan, (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), h.27. 



59 
 

tertekan dan tidak tenang serta berpikiran kacau dengan disertai banyak 

penyesalan”.74  

Definisi kecemasan menurut para ahli diantaranya: 

a. Freud (Ahli psikoanalisis) menjelaskan bahwa kecemasan adalah reaksi 

terhadap ancaman dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak di 

tanggulangi dan berfungsi memperingatkan individu akan adanya bahaya.  

b. Calhoun dan acocella menambahkan kecemasan adalah perasaan ketakutan 

(baik realistis maupun tidak realistis) yang disertai dengan keadaan 

peningkatan reaksi kejiwaan.75  

c. Rolla May yang melihat bahwa kecemasan adalah ancaman terhadap nilai 

eksistensi dasar manusia.76 

d. Chiplin Dalam kamus istilah Psikologi, menyatakan kecemasan sebagai 

perasaan campuran berisi kekuatan dan keprihatinan mengenai rasa-rasa 

mendatang tanpa sebab khusus untuk kekuatan kepribadian mengenai rasa-

rasa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut.77  

e. Menurut Priest memahami kecemasaan adalah suatu keadaan yang dialami 

ketika berpikir tentang sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi.  
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f. Atkinson mengemukakan bahwa kecemasan merupakan emosi yang tidak 

menyenangkan yang ditandai dengan kekhawatiran dan perasaan takut.78 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kecemasan ialah keadaan takut atau 

bingung yang intens sebagai hasil dari antisipasi kejadian yang mengancam atau 

menantang. Dapat dipahami kecemasan merupakan suatu kondisi dimana seseorang 

merasa tegang, kawatir pada situasi yang mengancamnya baik secara realita atau 

secara tidak realita, biasanya ditunjukan dengan ketakutan yang timbul tanpa sebab 

yang khusus.  

Jadi kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang 

kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang 

sesuai atau bentuk antisipasi dari seseorang.  

2. Jenis Kecemasan 

a. Kecemasan Realistis (Realistic Anxiety) 

Kecemasan Realistis Adalah takut kepada bahaya yang nyata ada di dunia 

luar. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya kecemasan neurotis dan 

kecemasan moral. 

b. Kecemasan Neurotis (Neurotic Anxiety) 

Kecemasan Neurotis Adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakal 

diterima dari orang tua atau figur penguasa lainnya kalau seseorang memuaskan 

insting dengan caranya sendiri, yang diyakininya bakal menuai hukuman. Hukuman 

belum tentu diterimanya, karena orang tua belum tentu mengetahui pelanggaran yang 
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dilakukannya, dan misalnya orang tua mengetahui juga belum tentu menjatuhkan 

hukuman. Jadi, hukuman dan figur pemberi hukuman dalam kecemasan neurotis 

bersifat khayalan. 

c. Kecemasan Moral (Moral Anxiety)  

 Kecemasan Moral Adalah kecemasan kata hati, kecemasan ini timbul 

ketika orang melanggar standar nilai orang tua. Kecemasan moral dan kecemasan 

neurotis tampak mirip, tetapi memiliki perbedaan prinsip yakni : tingkat kontrol ego 

pada kecemasan moral orang tetap rasional dalam memikirkan masalahnya sedang 

pada kecemasan neurotis orang dalam keadaan distress terkadang panik sehingga 

mereka tidak dapat berfikir jelas. 

3. Tingkat Kecemasan Keluarga Muslim 

Menurut Peplau ada 4 tingkat kecemasan yang dialami oleh individu yaitu 

sebagai berikut:  

a. Kecemasan Ringan yaitu dihubungkan dengan ketegangan yang dialami 

sehari-hari. Individu masih waspada serta lapang persepsinya meluas, 

menajamkan indra. Dapat memotivasi individu untuk belajar dan mampu 

memecahkan masalah secara efektif dan menghasilkan pertumbuhan dan 

kreatifitas.  

Contohnya: Seseorang yang menghadapi ujian akhir, pasangan dewasa 

yang akan memasuki jenjang pernikahan, individu yang akan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, individu yang tiba-tiba di kejar 

anjing menggonggong. 

 

b. Kecemasan Sedang yaitu Individu terfokus hanya pada pikiran yang 

menjadi perhatiannya, terjadi penyempitan lapangan persepsi, masih dapat 

melakukan sesuatu dengan arahan orang lain.  

Contohnya: pasangan suami istri yang menghadapi kelahiran bayi pertama 

dengan resiko tinggi, keluarga yang menghadapi perpecahan (berantakan), 

individu yang mengalami konflik dalam pekerjaan. 

 

c. Kecemasan Berat yaitu lapangan persepsi individu sangat sempit. Pusat 

perhatiannya pada detail yang kecil (spesifik) dan tidak dapat berfikir 

tentang hal-hal lain. Seluruh perilaku dimaksudkan untuk mengurangi 
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kecemasan dan perlu banyak perintah atau arahan untuk terfokus pada 

area lain. 

Contoh: individu yang mengalami kehilangan harta benda dan orang yang 

dicintai karena bencana alam, individu dalam penyanderaan. 

 

d. Panik yaitu individu kehilangan kendali diri dan detail perhatian hilang. 

Karena hilangnya kontrol, maka tidak mampu melakukan apapun 

meskipun dengan perintah. Terjadi peningkatan aktivitas motorik, 

berkurangnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, penyimpangan 

persepsi dan hilangnya pikiran rasional, tidak mampu berfungsi secara 

efektif. Biasanya disertai dengan disorganisasi kepribadian.  

Contoh: individu dengan kepribadian pecah atau despersonalisasi.79  

 

 

 

 

4. Dampak Kecemasan Keluarga Muslim  

Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, merasakan cemas tentu adalah 

hal yang lumrah, seperti ketika merasa jatuh cinta, sedih, marah maupun bahagia. 

Kecemasan yang dirasakan tanpa alasan dan sangat intens adalah kecemasan 

berlebihan yang dapat membuat kualitas hidup anda berkurang. 

Kecemasan berlebih (anxiety disorder) dapat diartikan penyekit psikologi atau 

mental yang dapat dialami oleh siapapun. Dimana kecemasan berlebih itu 

menimbulkan perasaan tidak menentu dalam dirinya, sehingga menimbulkan 

perasaan gelisah, psikomatis, hingga depresi.80 
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Suliswati,et.al. Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa, (Jakarta: Encourage 

Creativity, 2005), h.48. 
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E. Hypodermic Needle Theory  

Teori ini berkembang pada tahun 1930 hingga 1940an. Teori ini memiliki 

banyak istilah lain. Biasa kita sebut hypodermic neddle (teori jarum suntik), bullet 

theory (teori peluru), transmition belt theory (teori sabuk transmisi). Dari beberapa 

istilah lain dari teori ini dapat kita tarik satu makna, yakni penyampaian pesanya 

hanya satu arah dan juga mempunyai efek kuat terhadap komunikan.81 Alasanya, isi 

senapan (dalam hal ini diibaratkan pesan) langsung mengenai sasaran tanpa perantara. 

Hal ini artinya, pesan yang dikirimkan akan langsung mengenai sasarannya yakni 

penerimaan pesan, seperti peluru yang langsung mengenai sasaran.82 

Teori ini pada hakikatnya adalah model komunikasi satu arah, berdasarkan 

anggapan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung, segera dan sangat 

menentukan terhadap audience. Media massa merupakan gambaran dari jarum 

raksasa yang menyuntik audience yang pasif. Dalam teori ini khalayak dianggap 

hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi. Sehingga, pesan-

pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima, bahwa media secara 

langsung dan cepat memiliki efek yang kuat terhadap komunikan.83  

Umumnya apa yang disajikan media massa secara langsung atau kuat 

memberi rangsangan atau berdampak kuat pada diri audience. Audience, anggota dari 

masyarakat dianggap mempunyai ciri khusus yang seragam dan dimotivasi oleh 
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 http://kuliahonlinekomunikasi.blogspot.co.id/2011/10/teori-peluru-atau-jarum -

hipodermik_23. 
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 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.165. 
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faktor biologis dan lingkungan serta mempunyai sedikit kontrol. Tidak ada campur 

tangan diantara pesan dan penerima. Artinya, pesan yang sangat jelas dan sederhana 

akan jelas dan sederhana pula direspons. Dengan demikian pesan yang dikirimkan 

akan langsung mengenai sasaranya yakni penerima pesan (audience), seperti peluru 

yang tepat mengenai sasaran.84 
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65 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENETIAN 

 

A. Kondisi Umum Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

7. Profil Desa Way Huwi 

Desa Way Huwi merupakan salah satu dari 21 Desa di wilayah Kecamatan 

Jati Agung, yang terletak 4 Km kearah selatan dari kota Kecamatan. Desa Way Huwi 

mempunyai luas wilayah seluas 26,63 Hektar.85 Desa Way Huwi terletak ditempat 

strategis karena merupakan jalur perlintasan menuju Kabupaten Lampung Timur dan 

Metro. Selain berbatasan langsung dengan Kota Madya Bandar Lampung, Desa Way 

Huwi juga merupakan gerbang menuju Kota Baru, yaitu lokasi pusat pemerintah 

provinsi Lampung yang pembangunanya sudah mulai dilaksanakan, bahkan kantor 

utama sudah 90% kontur tanah yang relatif datar memudahkan mobilitas warga. 

Iklim Desa Way Huwi sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, Suhu udara rata-rata 35
0
C sampai dengan 

37
0
 C, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap tanam yang ada di Desa 

Way Huwi Kecamatan Jati Agung.86 

a. Visi dan Misi Desa Way Huwi 

Demokrasi memiliki makna penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan Desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui badan 
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 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi, Tahun 2016, h.3. 
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 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi, Tahun 2016, h.4. 
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permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada agar masyarakat 

senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap adanya peningkatan 

tarif  hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi. 

1) Visi Desa Way Huwi 

“Memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan Desa Way Huwi mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi 

semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan”. 

2) Misi Desa Way Huwi 

a) Bersama Masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada. 

b) Bersama Masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan 

pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. 

c) Bersama Masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa 

Way Huwi yang aman, tentram dan damai. 

d) Bersama Masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

e) Menjadikan Desa Way Huwi sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah Jati 

Agung. 

f) Mewujudkan pemerintah Desa yang efektif dan efesian. 



67 
 

Tabel 1 

Data Sejarah Kepemimpinan Desa Way Huwi 

 

No Nama Kepala Desa Tahun Memerintah 

1 Bp. Wiryo 1937-1955 

2 Bp. Wajad 1955-1965 

3 Bp. Triono 1965-1967 

4 Bp. Kosim 1967-1968 

5 Bp. A.Liyani 1968-1998 

6 Bp. Asnawi 1998-2016 

7 Bp. Cecep Soffiuddin Ali 2016- sampai sekarang 

 

Dari table di atas menggambarkan usia Desa Way Huwi dan Aktifitas 

kepemimpinan yang terstruktur.87 
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 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi, Tahun 2016, h.13. 
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (SOPD) 

DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

   

Kepala Desa                            :    Cecep Soffiuddin Ali 

Sekretaris Desa :    Cecep Supriyadi 

Kepala Urusan Umum :    Turman Abdul Nasir 

Kepala Urusan Keuangan :    Sunaryo 

Kepala Urusan Pembangunan :    Kelik Bayu 

Kepala Urusan Kesra :    Parsidi 

Kepala Urusan Pemerintah :    Suprayitno 

Kepala Dusun I :    Joharudin 

Kepala Dusun II :    Irfan 

Kepala Dusun III :    Syamsuri 

Kepala Dusun IV :    Taim 

Kepala Dusun V :    Suwito 

Kepala Dusun VI :    Tiran 

Kepala Dusun VII :    Rojali 

Kepala Dusun VIII :    Nasirudin88 
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 Data Observasi, tanggal 1 November 2016 
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Desa Way Huwi cukup luas yaitu terdiri dari 6 Dusun dan 36 RT yang 

tersebar di berbagai dusun yang tersebar dalam 8 Wilayah Dusun dengan perincian 

sebagaimana table yang dapat dijelaskan dari Tabel dibawah ini: 

Tabel 2 

Perincian Data RT Tahun 2016 Berdasarkan  

Dusun atau Lokasi 

No Nama Dusun Jumlah RT 

1 Dusun I 5 

2 Dusun II 6 

3 Dusun III 9 

4 Dusun IV 4 

5 Dusun V 4 

6 Dusun VI 8 

Sumber: Monografi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, 2016 

          Dicatat tanggal 1 November 2016) 

 

8. Kondisi Goegrafis Desa Way Huwi 

a. Batas Wilayah Desa 

Letak geografis Desa Way Huwi, terletak diantara: 

a) Sebelah Utara : Desa Jati Mulyo. 

b) Sebelah Selatan  : Kel. Harapan Jaya. 

c) Sebelah Barat  : Kel. Way Kandis. 

d) SebelahTimur : PTPN 7 Way Galih. 
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b. Luas Wilayah Desa  

a) Pemukiman 24,63 ha. 

b) Pertanian Sawah ladah hujan 244,01 ha. 

c) Ladang / Telagan 160,88 ha. 

d) Perkantor 8,0 ha. 

e) Sekolah 0.5426 ha. 

f)   Jalan 7.100 ha. 

g) Lapangan Sepak Bola 1.5 ha89. 

c. Orbitasi 

a) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 7 KM. 

b) Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 30 menit. 

c) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 100KM. 

d) Lama jarak tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten 2 jam.  

 

9. Kondisi Pendidikan dan Perekonomian Masyarakat Desa Way Huwi. 

a. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Way Huwi. 

Jumlah penduduk Desa Way Huwi berdasarkan tingkat pendidik dapat 

dilihat dari table berikut: 
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 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi, Tahun 2016, h.5. 
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Tabel 2 

Rincian Penduduk Desa Way Huwi tahun 2016  

Berdasarkan Pendidikan Umum 

NO Jenis Pendidikan Jumlah Penduduk 

1 SD/ MI 1923 

2 SMP/ MTs 748 

3 SMA/ MA 756 

4 SI/ Diploma 185 

5 Tidak Tamat 4 

6 Buta Huruf 14 

Sumber: Monografi Kelurahan Jati Agung Desa way Huwi, 2016 

Dicatat tanggal 1 November 2016) 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat 

Desa Way Huwi paling banyak lulusan SD dan SMP mencapai 2671 orang. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Way Huwi dalam bidang pendidikan 

masih tergolong kurang maju, kondisi pendidikan seperti ini pada akhirnya akan sulit 

menerima berbagai macam perubahan sosial ekonomi yang masuk, bahkan jika tidak 

diimbangi dengan pendidikan agama maka para remaja mudah terbawa pergaulan 

bebas. 

 Terlebih terdapat masyarakat yang buta huruf yang jumlahnya tak sedikit 

yaitu 14 orang dan 4 orang yang tidak lulus sekolah. Hal tersebut terjadi bukan karna 

masalah ekonomi tetapi rendahnya keinginan anak dalam menggapai prestasi. 

Khawatirnya hal tersebut memicu dan menimbulkan lingkungan yang tidak sehat 
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yang membuat anak malas belajar dan hanya memikirkan kesenangan hati bukan lagi 

mengejar prestasi. Karena di Desa Way Huwi terdapat 6 TK/ PAUD, lalu 5 Bangunan 

Sekolah SD, dan 1 SMP/MTs. Selebihnya sekolah SMA dan Perguruan Tinggi yang 

tidak jauh dari Desa Way Huwi pun dapat di jangkau oleh masyarakat. 

 Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Way Huwi dapat dilihat Berdasarkan 

Mata Pencarian penduduk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3 

Perincian Penduduk Desa Way Huwi tahun 2016  

Menurut Mata Pencarian 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 1251 

2 Pedagang 625 

3 PNS 359 

4 Tukang 457 

5 Guru 46 

6 Bidan 11 

7 Perawat 2 

8 TNI / Polri 31 

9 Angkutan (Supir) 49 

10 Buruh 654 

11 Pensiuanan 63 

12 Jasa Persewaan 7 

13 Lain-lain 124 

Sumber: Monografi Kelurahan Jati Agung Desa way Huwi, 2016 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat Desa 

Way Huwi memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian besar memiliki 

mata pencarian dibidang pertanian yaitu sebagai Petani. Profesi yang 

mendominasikan yakni buruh, pedangang dan tukang. Tentu sudah barang tentu jenis 

usaha masyarakat akan mempengaruhi kemajuan Desa, pola pikir masyarakat, dan 

berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat di Desa Way Huwi.  

Orang taua yang bergerak disektor petani, pedagang ataupun tukang tidak 

memiliki waktu kerja yang tetap, biasanya berangkat pagi hari dan pulang menjelang 

malam hari. Artinya waktu untuk melakukan komunikasi atau sekedar 

memperhatikan kebutuhan anaknya sangat terbatas. Kondisi ini akan semakin sulit 

jika kedua orang tuanya bekerja diprofesi yang sama ataupun profesi yang berbeda 

tetapi diwaktu yang sama, maka perkembangan anak pun akan tak terkontrol, 

Terlebih orang tua yang memberi kebebasan anak dalam bergaul. 

 Bahkan tak sedikit orang tua yang bekerja seharian memberi fasilitas lebih 

pada anak seperti kendaraan pribadi ataupun memberi uang jajan lebih tanpa berfikir 

dampak negatif bagi perkembangan anak dan anak akan mencari kesibukan atau 

kegiatan yang mungkin tak diketahui orang terdekat terutama keluarga (orang tua).  

10. Kondisi Kehidupan Sosial Keluarga Muslim di Desa Way Huwi 

Jumlah penduduk Desa Way Huwi memiliki  jumlah penduduk 12.287 jiwa, 

atau 2.901 KK dari jumlah tersebut laki-laki 6.592 jiwa dan perempuan berjumlah 
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5.758 jiwa.90 Jumlah penduduk menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan 

YME dapat di lihat dari table berikut: 

Tabel 2 

Perincian Penduduk Desa Way Huwi Tuhan 2010  

Menurut Agama/ Kepercayaan terhadap Tuhan YME 

No Nama Agama Jumlah Pendudduk 

1 Islam 11.383 

2 Katolik 85 

3 Kristen 574 

4 Hindu 25 

5 Budha 20 

Sumber: Monografi Kelurahan Jati Agung Desa way Huwi, 2016 

Dicatat tanggal 1 November 2016) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Way Huwi 

sebagian besar beragama Islam yaitu 11.383 orang, namun penduduk yang beragama 

diluar Islam juga tidak sedikit. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat di Desa Way-Huwi di RT.007 dan RT.011 Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. Terdiri dari 50 KK (Kepala Keluarga) dan 76 

KK (Kepala Keluarga) dari RT.007, jadi total pupolasi yakni 126 KK (Kepala 

Keluarga) dan semua dari populasi penulis adalah beragama Islam. Tidak heran jika 

di Desa Way Huwi terdapat 22 Masjid atau Mushola yang tersebar di berbagai 
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 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa Way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi,  Tahun 2016, h.5 (Data Observasi, tanggal 1 November 2016) 
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dusun.91 Banyaknya jumlah Masjid atau Mushola menggambarkan suasanya religius 

dilingkungan Desa Way Huwi. 

Desa Way Huwi berdasarkan kondisi geografisnya terletak di antara dua 

Kelurahan dimana merupakan batas dari suatu wilayah. Artinya dalam segi keamanan 

pun masih diragukan, apalagi jika dilihat dari lingkungan perbandingan luas wilayah 

dan jumlah penduduk yang tak sebanding atau masih tergolong belum padatnya 

penduduk sehingga masih terdapat lahan kosong yang luas dan sepi yang di 

khawatirkan rawan untuk terjadi sesuatu tak tidak di inginkan. 

Bidang sosial di Desa Way Huwi tidak jauh berbeda dengan kehidupan 

keluarga di tempat-tempat lain, kegiatan sosial yang sering diikuti oleh masyarakat 

Desa Way Huwi seperti halnya gotong royong yang rutin dilakukan setiap hari 

minggu yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau Ketua RT masing-masing. Sasaranya 

dalam hal ini yaitu membersihkan fasilitas umum dan lingkungan Desa Way Huwi 

seperti pembuatan gorong-gorong, membersikan saluran air, tempat ibadah bahkan 

Tempat Pemakaman Umum (TPU).  

Kegiatan lainnya yang menjadi agenda rutin yang di lakukan keluarga muslim 

di Desa Way Huwi diantanya, pengajian Bapak-bapak yang di jadwalkan setiap 

malam jum’at dan  penganjian rutin ibu-ibu di jadwalkan pada jum’at siang yang di 

lakukan di Masjid dan tidak jarang juga di salah satu rumah warga dengan sistem 
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 Dokumentasi Kelurahan Jati Agung Desa way Huwi, yang di arsipkan di Balai Desa Way 

Huwi,  Tahun 2016, h.16 (Data Observasi, tanggal 1 November 2016) 
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bergilir, pengajian ibu-ibu  tambahan yang di jadwalkan setiap hari sabtu ba’da 

dzuhur dalam agenda ini tak hanya kegiatan belajar tambahan belajar mengaji, atau 

siraman rohani saja tetapi juga di isi dengan keterampilan seperti membuat tas dari 

manik-manik, membuat tas dari benang wol, membuat bros, dan menanam sayuran 

dengan cara hidroponik yang dalam hal  ini berguna untuk mengasah kemampuan 

kreatifitas, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. 

 Sedangkan remaja di Desa Way Huwi memiliki kegiatan Remaja Islam 

Masjid (RISMA) yang berkumpul di setiap jum’at malam, di setiap minggunya 

memiliki kegiatan yang berbeda-beda diantaranya tahsin, kultum, tadarus bersama, 

pengajian, public speaking untuk melatih berani tampil di depan umum seperti 

pelatihan mc, tausiyah, do’a, Nobar (nonton bareng film Islami) dan kegiatan positif-

positif lainya. Jika didata remaja Muslim di Desa Way Huwi sangatlah banyak namun 

dalam keaktifan kegiatan RISMA hanya sebagian bahkan tidak ada 50% yang aktif di 

kegiatan RISMA. 

 Kegiatan lain anak-anak di Desa Way Huwi setiap sore Ba’da Ashar mereka 

mengaji di masjid terdekat dan setiap Masjid sudah memiliki guru tetap. Di beberapa 

Masjid yang memiliki banyak murid TPA mereka membagi 2 waktu ba’da Asar dan 

Ba’da Magrib hal itu di lakukan agar proses belajar mengajar menjadi kondusif.  

 



77 
 

11. Upaya Tahap Pencegahan Keluarga Muslim Dalam Melindungi Anak 

Dari Kasus Kriminal 

 Pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan, hanya itu yang dapat kita 

lakukan untuk terhindar atau melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan. 

Pencegahan adalah tindakan terbaik bagi seseorang yang ingin menikmat hidup 

mereka.92 Pencegahan merupakan tindakan antisipasi seseorang dalam menghindari 

masalah. 

Seluruh reponden mengaku cemas ketika melihat tayangan berita kriminal di 

televisi terlebih kasus pembunuhan, pembegalan dan pelecehan seksual. Banyak 

upaya yang dilakukan responden untuk melindung anak dari kasus tindak kejahatan 

pada anak. Tentunya setiap responden mempunyai cara yang berbeda-beda. Contoh 

kecil dalam memilih kendaraan sekolah ataupun bepergian anak, responden memiliki 

pilihan yang berbeda, diantaranya: 

a. Tidak memperbolehkan anak membawa kendaraan sendiri. 

 “Saya tidak memperbolehkan anak saya membawa kendaran sendiri saat 

sekolah, saya lebih rela mengantar jemput anaknya sekolah dan mendampingi 

pergi anak jika ada keperluan di luar Desa.”93 

b. Angkutan umum sebagai alat transportasi anak. 

“Saya lebih merasa aman jika anaknya menggunakan angkutan umum sebagai 

kendaraan untuk berpergian. Namun putu memberi pengarahan kepada anak 
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 Karen Armstrong, Bebas Dari Rasa Takut, (Jakarta: Abdi Tandur, 1996),  h.2. 
93

 Suparmi, warga Way Huwi Lampung Selatan,Wawancara,  27 Januari 2017 
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untuk lebih teliti dalam memilih kendaraan, seperti harus ada penumpang 

wanita, supir yang tidak ugal-ugalan ataupun menghindari pulang malam.”94  

c. Memperbolehkan anak membawa kendaraan.  

Lain hal dengan Soleh dan markilah yang memberi kepercayaan anaknya 

untuk membawa kendaraan ketika sekolah. Namun harus pulang tepat waktu 

meskipun ada kegiatan lain haruslah pulang terlebih dahulu.95  

Upaya demikian dilakukan responden untuk mengurangi resiko dan terhindar 

dari peristiwa yang tidak di inginkan. Selain itu untuk melindungi ataupun menjaga 

dari kasus tindak kejahatan pada anak responden juga mengarahkan anak pada 

kegiatan yang positif yang dipercayai untuk menghindari anak untuk terfikir 

melakukan kejahatan ataupun sebagai korban yaitu, diantaranya: 

Dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan perintahnya 

dan menjauhi laranganya insyaAllah akan melindungi kita dari orang yang berniat 

jahat.96 Melatih anak untuk solat lima waktu dan mengikuti kegiatan Risma juga 

dinilai efektif bagi para responden. Terlebih lagi solatnya di masjid, kata Sipar.97 

Dengan begitu anak bisa mengontrol kegiatan yang mereka lakukan, seperti memilih 

kegiatan yang positif dan mengerti jika melakukan sesuatu yang di larang oleh 

Agama itu berdosa. 
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Fase remaja adalah fase dimana anak mencari jatidiri mereka sedangkan orang 

tua membiarkan anak berkembang dengan mandiri namun tetap dalam pengawasan. 

Disinilah adanya peran orang tua dan anak dalam membagi tugas. Masa remaja yang 

sering disebut masa labil ini membuat kecemasan yang dirasakan responden semakin 

tinggi. Maka saya ketika ada waktu luang sering memancing anak untuk bercerita 

walaupun hanya sekedar  menanyakan kegiatan hari ini disekolah, ataupun adakah 

masalah anak dengan sikapnya yang berbeda.98  

Dengan keterbukaan anak kepada keluarga terutama orang tua sangatlah 

membantu anak dalam mencari jatidiri ataupun solusi dengan masalah yang mereka 

alami. Namun tidak semua anak mudah membuka diri untuk bercerita, Orang tua 

mungkin haruslah memulai untuk terbuka kepada anak dan dan membuat anak 

nyaman ketika anak bercerita. Tak sedikit anak yang membantah ketika di berikan 

masukan oleh orang tua dan bahkan meng abaikan perkataan orang lain ketika anak 

sedang emosi. Terutama anak saya yang tidak bisa diberi masukan ketika iya lelah, ia 

pasti melawan, untuk itu saya mengerti jika anak saya hanya bisa diberi masukan 

dengan pelan-pelan.99 

 Untuk itu sebaiknya orang tua bisa menjadi pendengar yang baik, dan 

mencari waktu yang pas untuk memberi masukan pada anak. Biasanya saya 

memberikan masukan pada anak ketika malam hari kurang lebih 30 menit sebelum 

mereka tidur, menurut saya itu waktu yang pas untuk anak menerima saran ataupun 
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masukan dari orang tua karena saat malam kondisi anak sedang releks, dan suasana 

mendukung.100  

12. Faktor Penghambat Orang Tua Di Desa Way Huwi  Dalam Upaya 

Menjaga Anak Dari Kasus Kriminal 

Tentunya sering kita jumpai faktor pendukung dan penghambat yang 

memperaruhi proses upaya orang tua mencegah atau menjaga anak dari kasus 

kejahatan. 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Desa Way Huwi tepatnya di 

RT.007 dan RT.011 terdapat kesulitan dalam upaya orang tua dalam mencegah atau 

menjaga anak dari kasus kejahatan. Adapun faktor- faktor pendukung dan 

penghambat upaya orang tua dalam mencegah atau menjaga anak dari kasus 

kejahatan dengan kekerasan adalah sebagai berikut: 

a.  Faktor Penghambat 

1) Tidak semua remaja mengikuti kegiatan Risma atau kegiatan keagamaan 

lainnya. Sebagian remaja di Desa Way Huwi lebih suka menghabiskan 

waktu santainya di warung dari pada kumpul Risma. Sering saya 

menyuruhnya ke masjid namun anak saya bilang malas dan malu karena 

sudah lama tak mengikuti kegiatan Risma.101 
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2) Tidak semua anak mau terbuka dengan orang tua akan masalah yang 

dialami, termasuk anak saya yang sangat pendiam pendian dan tertutup 

ketika ia punya masalah.102 

3) Beberapa Anak merasa terbebani akan peraturan yang di buat kedua orang 

tuanya. Dengan begitu anak sering kali berbohong dan membuat alasan 

untuk bisa keluar rumah.103 

4) Orang tua tidak bisa mengontrol anak ketika di sekolah ataupun di 

lingkungan pergaulan anak. Menurut saya masalah bisa datang dari 

berbagai faktor baik internal maupun ekternal. Orang tua hanya bisa 

memberi masukan dan teguran jika anak melakukan kesalahan, namun 

jika anak sudah berada di luar rumah sangatlah sulit untuk 

mengontrolnya.104 

5) Seringnya berbeda pendapat atau argument antara orang tua (suami istri) 

mengenai batas kebebasan dalam mendidik anak. Seperti memberizin anak 

dalam membawa kendaraan roda dua. Saya sering kali tak memberizin 

namun sang suami sering kali member kebebasan dengan alasan anak 

sudah waktunya belajar.105 
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BAB IV 

ANALISIS TERPAAN TAYANGAN BERITA KRIMINAL DI TELEVISI   

TERHADAP KECEMASAN KELUARGA MUSLIM AKAN 

 TINDAK KEJAHATAN PADA ANAK 

 

Berdasarkan penelitian penulis lakukan berhasil mengumpulkan data-data 

yang di peroleh dari hasil interview atau wawancara dengan beberapa responden yang 

berkaitan dengan judul karya tulis ini yaitu “Terpaan Tayangan Berita Kriminal Di 

Televisi Terhadap Kecemasan Keluarga Muslim Akan Tindak Kejahatan Pada 

Anak”. Kemudian di tuangkan dalam penyusunan dalam bab-bab terdahulu, maka 

langkah selanjutnya akan menganalisis data yang penulis kumpulkan. 

Setelah ada penyajian data pada Bab III dan didukung dengan adanya kajian 

teori sebagaimana yang tertulis pada Bab II, langkah berikutnya adalah menganalisa 

hasil penelitian dengan cara melihat serta membandingkan antara Bab II dan Bab III 

yang dengan adanya komparasi ini dapat dilihat dimana letak kesamaan atau 

kesenjangan yang ada. Untuk melihat terpaan tersebut perlu adanya pengkajian antara 

maksud respon masyarakat sebagaimana Bab III. 

Sesuai dengan teknik analisa data yang penulis pilih yaitu menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan 

dari observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi selama peneliti mengadakan 

penelitian di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
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Berita telah menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan 

manusia. Setiap hari ribuan berita menghampiri kehidupan kita. Karena masyarakat 

selalu ingin mengikuti setiap berita yang menyajikan perkembangan atau kelanjutan 

peristiwanya. Dengan demikian berita-beritanya tampak selalu aktual terus-menerus. 

Hal tersebut sesuai dengan sifat berita televisi yang juga sudah di jelaskan pada BAB 

sebelumnya satu-satunya sifat utama dari berita adalah menarik perhatian orang 

banyak 

Jika kita liat hasil interview dari beberapa orang tua di Desa Way Huwi yang 

keseharianya menyaksikan berita kriminal di televisi, terdapat adanya kecemasan 

yang sering kali muncul akibat dari terpaan berita kriminal terutama kejahatan dengan 

kekerasan yang saat ini makin menjadi. Seperti halnya yang sudah disebutkan di 

BAB II bahwasanya televisi memiliki kekuatan yang bisa merubah sifat dan cara 

pandang seseorang. Dengan kecemasan yang di rasakan orang tua akan 

mempengaruhi atau merubah cara orang tua dalam melindungi anak. 

Dengan demikian terpaan tayangan berita kriminal di televisi mampu merubah 

pola pikir penonton dan membuat hati penonton menjadi cemas dan mengambil sikap 

waspada. 

 

A. Gambaran Umum Kecemasan Keluarga Muslim Di Desa Way Huwi 

Apabila kita membicarakan tentang kekerasan, mungkin kita akan merasa 

ngeri, takut, marah, atau bahkan prihatin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak 

pernah terlepas dari kekerasan. Baik sebagai pelaku kekerasan, korban kekerasan, 
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ataupun hanya sebagai saksi atas kekerasan yang dialami oleh orang lain. Dengan 

maraknya tayangan berita kriminal di televisi terlebih pada kasus kejahatan dengan 

kekerasan menjadi momok yang menakutan bagi masyarakat diberbagai lapisan.  

Dari kasus-kasus serupa banyak temukan tergolong remaja diusia kurang 

lebih 15-19 tahun. Dimana usia tersebut termasuk usia tergolong labil, dan usia 

tersebut termasuk fase anak memiliki rasa ingin tau yang besar dan usia anak dalam 

mencari jati diri mereka. Untuk menemukan jati diri atau kebribadian yang baik maka 

anak harus didukung dengan lingkungan yang baik dan dibantu dengan pengawasan 

orang tua agar perkembangan anak sesuai pada usia dan porsinya.  

 Meskipun televisi efektif dalam ciptakan kesan dalam jangka pendek, ada juga 

efek jangka panjangnya. Kritikus sosial Michael Novak mengatakan “Televisi adalah 

pembentuk goegrafi jiwa. Televisi membangun struktur ekspektasi jiwa secara 

bertahap. Televisi melakukan hal itu persis seperti sekolah memberi pelajaran secara 

bertahap, selama bertahun-tahun.”
106

 Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi. 

Hampir semuanya dilakukan karena melihat tata cara kekerasan itu di televisi.  

 Tayangan di televisi berpeluang memberi efek kepada penonton untuk dapat 

melakukannya. Kita tidak tahu seberapa besar kemungkinan efek tayangan kekerasan 

di televisi dapat merugikan penonton. Selain itu, kita harus mencari upaya untuk 

mengurangi efek merugikan dari tayangan televisi yang mengandung tindak 
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kekerasan. Maraknya tayang berita kriminal saat ini membuat para orang tua merasa 

cemas atau was-was, termasuk keluarga muslim di Desa Way Huwi yang 

mencemaskan hal tersebut menimpa pada anak mereka. Meskipun disaat ini belum 

banyak ditemukan kasus kejahatan dengan kekerasan Desa Way Huwi saat ini tapi 

hal tersebut tidak mengurangi kecemasan para orang tua di Desa Way Huwi karena 

mereka menyadari bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.  

Kecemasan seperti itu wajar dirasakan orang tua dengan maraknya berita 

kriminal pada saat ini. Bahkan jika kita melihat tayangan berita kejahatan dengan 

kekerasan korban banyak dari wanita dan anak-anak. Ancaman kekerasan yang 

mendasar adalah persepsi bahwa pria lebih kuat secara fisik daripada wanita. Kondisi 

sosial dan nilai pribadi membuat laki-laki menggunakan dan memanfaatkan 

kekerasan fisik terhadap wanita.
107

 Tentu setiap orang tua memiliki beragam cara dan 

media untuk melindungi anaknya dari hal yang tidak di inginkan.  

B. Upaya Keluarga Dalam Melindungi Anak Dari Tindak Kejahatan 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan 

dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
108

 Perlindungan 

anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan 
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demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat.  

Waspada dapat di bedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

a. Waspada Sejak Awal  

Menerima isyarat bahaya yang pertama dan memiliki dorongan seketika 

untuk melarikan diri sebelum diperhatikan. Bertindak dengan wajar dan 

tidak menunjukan rasa takut, khususnya karna tak ada ancaman langsung. 

Sikap tenangya menandakan bahwa kita dapat mengendalikan diri dan 

memilih tindakan yang aman. 

b. Waspada Yang Tertunda 

Penyandraan adalah termasuk kedalam situasi berbahaya yang potensial. 

Karna kita tidak memperhatikan orang dan lingkungan sekitar. Rasa takut 

mempengaruhi sikapnya sehingga mengganggu keselamatanya. Dengan 

menunjukan rasa takut mereka menegaskan menegaskan kekuatan pria dan 

potensi wanita untuk menjadi korban.
 109

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga mempunyai fungsi yaitu tidak hanya 

terbatas selaku penerus keturunan saja, akan tetapi dalam banyak hal berkaitan 

dengan pembinaan kepribadian yang dapat di interpretasikan didalam suatu sistem 

keluarga.
110

 Demikian pula, pendidikan yang telah diterima sejak masa anak-anak 

akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku anak diri remaja. Karena itu, tidak 

bisa diabaikan peran dan tanggung jawab orang tua, yang kemudian mendapat 

pengaruh dari lingkaran pendidikan (sekolah), media massa, maupun situasi sosial 

politik Negara. 

Ketika anak sudah menginjak usia remaja anak lebih banyak menghabiskan 

waktu bermain dengan teman sebayanya ataupun asik bermain dibandingkan 

berinteraksi dengan keluarganya. Anak mulai malas untuk ikut kemana orang tua 
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pergi, bila mereka tidak memiliki kepentingan dalan tujuan pergi orang tuanya. 

Bahkan saat ini berkembang sekolah “full day school” dimana anak lebih 

menghabiskan waktu di sekolah atau dikampusnya. Sebagian orang tua mempercayai 

dalam proses pembentukan kepribadian anak ke guru atau sekolah. Dalam remaja 

anak mengalami tahap koregulasi yaitu tahap transisi dimana orang tua dan anak 

mulai membagi kekuasaan, orang tua bertugas mengawasi anak, sedangkan anak 

meregulasi dirinya sendiri dari satu aktivitas ke aktivitas lain.
111

  

Dalam penelitian ini ditinjau dari pengetahuan responden tentang melindungi 

anak dari tindak kejahatan yang menggunakan kekerasan, yang meliputi apakah 

responden tau faktor yang menyebabkan tindak kejahatan pada anak, akibat dari 

kejahatan pada anak, serta peran responden (orang tua) dalam melindungi anaknya 

dari kasus kriminal terutama kejahatan degan kekerasan seperti pencurian, 

pemerkosaan, begal, dan sebagainya. Berdasarkan jawaban responden pada 

wawancara penelitian diketahui bahwa responden mengetahui faktor penyebab tindak 

kejahatan pada anak. 

Dalam melindungi anak dari kasus kejahatan sebenernya responden sudah 

mengetahui hal ini dapat dilihat bardasarkan jawaban responden pada Bab III yaitu 

dari responden mengarahkan anak kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan 

keagamaan seperti solat lima waktu, mengikuti kegiatan Risma, lalu mengarahkan 
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anak ke pergaulan yang positif, membatasi waktu bermain anak,  serta mengajarkan 

anak untuk terbuka ketika mereka mempunyai masalah.  

Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencarikan nafkah 

dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi 

lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, 

mendidik akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. 

Firman Allah SWT: 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai 

(perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. [QS. At- 

Tahrim: 6] 

 

 Hal ini memperlihatkan  responden memiliki rasa cemas terhadap anak ketika 

responden jauh dari anaknya. Namun anak pun memiki kewaspadaan ketika jauh dari 

orang tua, ketika melihat orang tua cemas anak menganggap hal itu wajar karna saat 

ini marak pemberitaan kasus kriminal dengan anak sebagai korban. Tak jarang 

bahkan di masa remaja banyak yang menjadi pelaku kejahatan karna masa remaja 

adalah bisa dikatakan masa labil.  
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Dalam penelitian ini perasaan responden mengenai terpaan tayangan berita 

kriminal terutama kejahatan dengan kekerasan yang ditayangkan di televisi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat kita lihat kecemasan yang 

dirasakan responden sangatlah beragam. Dalam kecemasan Menurut Peplau ada 4 

tingkat kecemasan yang dialami yaitu: tingkat ringan, sedang, berat dan panik.
112

 

Mayoritas kecemasan tinggkat tinggi ini banyak dirasakan responden yang memiliki 

anak  perempuan ataupun reponden yang memiliki anak yang kurang terbuka ketika 

ada masalah. 

Karna dari 13 responden yang di wawancara mengatakan selaku orang tua 

hanya bisa member himbauan, teguran atau larangan yang bertujuan melindungi anak 

dari tindak kejahatan. Namun responden tidak bisa menjamin keselamatan anaknya 

dari kasus kriminal karna hal demikian seling kali terjadi di luar rumah dengan 

demikian akan ada banyak faktor lain untuk terjadi hal yang tidak di inginkan. 

 Dalam penelitian di tinjau dari keyakinan responden untuk melakukan 

tindakan yang mencakup kewaspadaan dan kehati-hatian, keyakinan untuk mengatur 

bagaimana pergaulan anak, dan keyakinan untuk responden memperkecil peluang 

atau menjaga anak dari tindak kejahatan pada anak. Dari hal-hal diatas dapat 

diketahui bahwa hampir semua responden menyatakan adanya kaitan kecemasan 

yang dirasakan dengan maraknya berita kriminal di televisi saat ini. Untuk itu 
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responden meyakini dengan maraknya berita kriminal saat ini meyakinkan responden 

untuk selalu menjaga keluarga (terutama anak) dari kasus kriminal, serta responden 

meyakini kejahatan bisa terjadi dimana pun dan kapan pun dengan demikian harus 

selalu waspada. 

Berhubungan dengan teori hypodermic neddle (teori jarum suntik) teori yang 

menjelaskan model komunikasi satu arah, dikatakan sesuai atau berhasil di kasus ini. 

Karena berdasarkan anggapan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung, 

segera dan sangat menentukan terhadap audience. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat kecemasan dan upaya responden (keluarga muslim) 

di Desa Way Huwi dalam melindungi anak dari kasus kriminal terutama kejahatan 

dengan kekerasan. 

 Di dalam perkembangan pendidikan anak keikut sertaan orang tua memikili 

peran diantaranya: 

1. Orang tua menjadi prioritas pertama dapat dikatakan juga orang tua harus 

dapat dikatakan juga orang tua harus dapat menjadi pendamping disaat 

anak menyaksikan berita atau tayangan lainya. 

2. Broadcasting televisi pun telah mengupayakan semaksimal mungkin 

memberikan signal dengan tanda tulisan “BO” yang artinya dibawah 

bimbingan orang tua, atau kata “Dewasa” contoh pada jam-jam dibawah 

jam 22.00 malam banyak iklan, dan tayangan seperti berita investigasi dan 

film-film yang tak semestinya di lihat oleh anak-anak. 

3. Membiasakan budayakan membaca di rumah, dan sekali waktu anak 

dibawa rekreasi ke toko buku dan tanamkan kebersamaan dalam mencintai 

buku, secara psikologi baik menonton televisi  maupun membaca buku, 

sebaiknya anak didampingi oleh orang tuanya, secara emosional ini akan 

membuat suatu stimulus yang baik pada anak tersebut.
113
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Para Ahli baik Pieget maupun Kohlberg, Parke dan Hetherington 

nampaknya bersepandapat bahwa orang tua mempunyai peran besar bagi 

pembentukan dan perkembangan moral anak.
114

 Tanggung Jawab orang tua untuk 

menanamkan nilai-nilai moral, etika, budi pekerti bahwa nilai religius sejak dini 

kepada anak-anaknya akan membekas di dalam hati. Pepatah mengibaratkan bahwa 

hati dan otak pada diri seorang anak masih berupa lembaran kertas kosong putih 

bersih.  

Lembaran itu masih bersifat murni, sehingga apapun yang terisi diatas 

lembaran itu sangat tergantung dari orang tua bagaimana menulis, coret, menggambar 

atau mewarnainya. Sementara itu, mendidik dan membimbing anak pun merupakan 

sebuah seni tersendiri. Tergantung bagaimana tipe pola asuh yang di pergunakan oleh 

orang tua dalam membimbing anak-anaknya. 

C. Hambatan Orang Tua Di Desa Way Huwi  Dalam Upaya Menjaga Anak 

Dari Kasus Kriminal 

Tentunya sering kita  jumpai beberapa faktor penghambat yang memperaruhi 

proses upaya orang tua mencegah atau menjaga anak dari kasus kejahatan. 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Desa Way Huwi tepatnya di RT.007 dan 

RT.011 terdapat kesulitan dalam upaya orang tua dalam mencegah atau menjaga anak 

dari kasus kejahatan. Adapun faktor penghambat upaya orang tua dalam mencegah 

atau menjaga anak dari kasus kejahatan dengan kekerasan adalah sebagai berikut: 
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6) Tidak semua remaja mengikuti kegiatan Risma atau kegiatan keagamaan 

lainnya. Sebagian remaja lebih suka menghabiskan waktu santainya di 

warung dari pada kumpul Risma. 

7) Tidak semua anak mau terbuka dengan orang tua akan masalah yang 

dialami. 

8) Beberapa Anak merasa terbebani akan peraturan yang di buat kedua orang 

tuanya. 

9) Orang tua belum bisa mengontrol anak ketika di sekolah ataupun di 

lingkungan pergaulan anak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan pokok pembahasan yang diangkat oleh penulis 

Terpaan tayangan berita di televisi terhadap kecemasan keluarga muslim akan tindak 

kejahata pada anak di Desa Way Huwi, maka penulis memberi beberapa kesimpulan 

sebagai hasil analis data yang telah penulis lakukan berdasarkan permasalahan yang 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dengan demikian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Maraknya tayangan berita kriminal di televisi telah memberikan dampak 

yang besar bagi keluarga muslim di Desa Way Huwi. 

2. Kecemasan yang dirasakan orang tua setelah menyaksikan tayangan berita 

kriminal di televisi berpengaruh pada meningkatkatnya upaya orang tua 

dalam menjaga anak dari kasus kriminal. 

3. Dari berbagai upaya yang dilakukan dalam melindungi anak dari kasus 

kriminal tidaklah berjalan mulus ada beberapa hambatan yang timbul dari 

beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun faktor external. 

B. SARAN 

Upaya melindungi anak dari kasus kriminal yang dilakukan orang tua di Desa 

Way Huwi sudah cukup baik. Namun selain memberikan arahan kepada anak 

seharusnya orang tua bisa memberikan contoh, seperti mengarahkan anak untuk solat 

lima waktu, terbuka ketika ada masalah ataupun bergaul di tempat atau dengan orang-

orang yang baik. Hal demikian bisa dimulai dari orang tua dan bisa diikuti oleh anak. 

Dengan begitu orang tua bisa menjadi panutan bagi anak.  
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Lampiran  

PEDOMAN WAWACARA 

1. Apakah Bapak/ Ibu sering menonton tayangan berita di televisi? 

2. Dalam 1 pekan berapa kali Bapak/ Ibu menonton tayangan berita? 

3. Tayangan berita apa yang sering  Bapak/ Ibu saksikan? 

4. Apa tanggapan Bapak/ Ibu mengenai berita kriminal terutama kejahatan yang 

menggunakan kekerasan yang sedang marak saat ini? 

5. Apakah setelah Bapak/ Ibu menyaksikan berita kriminal di televisi terdapat 

perubahan sikap dalam melindungi anak dari tindakan kejahatan? 

6. Jika iya, perubahan sikap seperti apa yang Bapak/ Ibu lakukan? 

7. Apa faktor penghambat Bapak/ Ibu alam melindungi anak dari tindakan 

kejahatan pada anak? 
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Lampiran  

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati rutinitas kegiatan Keluarga Muslim di Desa Way Huwi. 

2. Mengamati jumlah keluarga muslim yang aktif  menyaksikan tayangan 

berita kriminal. 

3. Mengamati bagaimana keluarga muslim (orang tua) dalam melindungi 

atau menjaga anak dari kasus kriminal (tindak kejahatan pada anak). 

4. Mengamati hasil dari proses keluarga muslim (orang tua) dalam menjaga 

anak dari kasus kriminal. 
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Lampiran  

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Mencari data sejarah berdirinya Desa Way Huwi. 

2. Mencari data jumlah penduduk (Keluarga Muslim) Di Desa Way 

Huwi. 

3.  Mencari struktur kepengurusan Desa Way Huwi. 

4. Foto-foto kegiatan Keluarga muslim di Desa Way Huwi. 
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Lampiran  

DAFTAR NAMA SAMPEL 

 

 

No Nama Orang Tua Nama Anak Usia Anak 

1 Ibu Sipar Adi 18 thn 

2 Ibu Suparmi Rizky & Melly 18 &16 thn 

3 Ibu Sukini Iman 16 thn 

4 Ibu Yuliana Melissa 19 thn 

5 Bpk. Soleh Aprizal & Riza 19 & 16 thn 

6 Bpk. Wartam Akmal 15 thn 

7 Bpk. Sugiono Peni 17 thn 

8 Ibu. Rini Ocha & Dhea 16 & 19 thn 

9 Ibu Fatmawati Indri 17 thn 

10 Ibu Wahyuti Yuli 17 thn 

11 Ibu Desa putu Pasmini Anisa 17 thn 

12 Ibu Ti’ah Robbi 17 thn 

13 Ibu Markilah Tia 17 thn 
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