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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan masyarakat zaman sekarang telah banyak mengalami perubahan 

terutama dalam perkembangan perilakunya. Salah satu penyebab adanya 

modernisasi. Indonesia pada saat ini sudah mencapai tahap pemikiran yang sangat 

modern, Indonesia sendiri sudah mampu menciptakan alat teknologi canggih dan 

efisien seperti layaknya yang ada dikehidupan sehari-hari seperti televisi, gadget, 

komputer dan lainnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

digunakan memiliki kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan 

teknologi. 

Adapun Televisi adalah media yang sangat potensial, tidak saja untuk 

menyampaikan informasi tetapi juga dapat membuat orang terpengaruh mulai dari 

sikap, pandangan, dan norma-norma baik ke arah positif maupun negatif. Stasiun 

televisi di Indonesia yang salurannya mudah diakses melalui antena yaitu Antv, 

GlobalTV, Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, tvOne, 

RTV dan  TVRI  (Surbakti, 2008:30). 

Anak-anak dan televisi merupakan dua hal yang agak sulit untuk dipisahkan, 

anak-anak dan televisi adalah suatu perpaduan yang sangat kuat yang diketahui 

orang tua, pendidik, dan pemasang iklan. Televisi juga merupakan suatu alat yang 

melebihi budaya dalam mempengaruhi cara berpikir dan perilaku anak.  
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Menonton televisi adalah kegiatan yang rutin bagi keluarga, namun hanya 

sekitar 15% acara ditelevisi yang aman untuk anak-anak. kegiatan ini dapat 

mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak/siswa contohnya anak-anak 

akan matang seksual lebih cepat, sikap anak yang melebihi usia, melumrahkan 

kekerasan (Surbakti 2008:35) 

Menurut komisi penyiaran indonesia dalam Situs (http/www.pedoman 

perilaku penyiaran dan standar program siaran) Dalam Peraturan Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor 01/p/kpi/03/2007 tentang Pedoman Perilaku 

Penyiaran, pada Bab XVII mengenai Penggolongan Program Siaran Televisi, 

pasal 21, menjelaskan bahwa:  

1. Lembaga  penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program 

siaran berdasarkan usia dan tingkatan kedewasaan khalayak di setiap 

acara.  

2. Penggolongan isi siaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok usia yaitu:  

a. Klasifikasi P: siaran untuk anak-anak usia pra-sekolah, yakni khalayak 

berusia 2-6 tahun 

b. Klasifikasi A: siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7-12 

tahun; 

c. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13-17 

tahun.  

d. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa. Yakni khalayak di atas 18 

tahun dan 

e. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Usia.  
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3. Untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi, informasi 

penggolongan program isi siaran ini harus terlihat dilayar televisi di 

sepanjang acara berlangsung.  

Secara khusus atas program isi siaran yang berklasifikasi Anak atau Remaja, 

lembaga penyiaran dapat memberi peringatan dan himbauan tambahan bahwa 

materi program isi siaran klasifikasi Anak atau Remaja perlu mendapatkan arahan 

dan bimbingan orang tua. Peringatan atau himbauan tersebut berbentuk kode 

huruf BO (Bimbingan Orang tua) ditambahkan berdampingan dengan kode huruf 

A untuk klasifikasi Anak, dan R untuk klasifikasi Remaja.  

Kode huruf BO tidak berdiri sendiri sebagai sebuah klasifikasi penggolongan 

program isi siaran, namun harus bersama-sama dengan klasifikasi A dan R, Hanya 

lewat medium televisilah muncul berbagai genre sinetron: sinetron seri, sinetron 

serial dan sinetron miniseri   

Hal ini menunjukan bahwa Orang tua bertanggung jawab dalam tumbuh 

kembang anaknya untuk mencegah perilaku nakal pada anak yang ditimbuklan 

oleh televisi.  

Menurut hasil penelitian, 90% orang tua melaporkan bahwa anak-anak 

mereka yang duduk dibangku SD suka menonton televisi khususnya sinetron, 

43% dari semua anak di bawah  usia 12th menonton sinetron setiap hari  dan 26% 

anak memiliki TV dikamar  tidur Di Indonesia pun banyak anak-anak usia sekolah 

yang suka menonton film khususnya drama sinetron..  

Dengan demikian bahwasanya orang tua harus lebih selektif dalam 

membimbing anak terhadap apa yang boleh di tonton seusianya dan yang tidak 



4 
 

 
 

boleh di tonton oleh seusianya, seperti yang dikatakan oleh peneliti pada tahun 

1999, American Academy of Pediatrics (AAP) mengeluarkan kebijakan tentang 

penggunaan media pada anak-anak dengan tujuan untuk mendidik orang tua/guru 

mengenai dampak media pada anak. AAP merekomendasikan penyuluhan 

terhadap orang tua/guru untuk mengurangi durasi menonton televisi pada anak 

usia sekolah. Anak usia sekolah secara signifikan lebih berpotensi terkena efek 

negatif daripada efek positif dari menonton televisi. 

Kuatnya pengaruh tontonan televisi terhadap prilaku seseorang telah 

dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh 

American Psychological Association (APA) pada 1995, yang mengatakan bahwa 

tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik. 

Sedangkan tayangan kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk 

berperilaku buruk, bahkan penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hampir semua 

perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil dari pelajaran yang mereka 

dapat dari media semenjak usia anak-anak. Pengaruh sinetron dapat kita saksikan 

setiap hari, salah satu contoh diantaranya banyak anak-anak yang menirukan 

ucapa-ucapan nakal dari tokoh film animasi ’Shinchan’ yang terkadang terkesan 

kasar dan jorok. 

Menurut faridah (2017) bahwa kecamatan tawang berada di daerah perkotaan 

dengan jumlah ibu yang bekerja cukup tinggi yakni sebanyak 4.477 orang yang 

tersebar di 5 kelurahan selaras dengan penelitian yang di lakukan pada TK nurul 

ilmi yaitu salah satu TK yang ada di kecamatan tawang dan banyak juga ibu dari 

orang tua murid yang bekerja. peneliti berasumsi bahwa ketika ibu sibuk bekerja 
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dengan pekerjaannya dia akan mengabaikan dan membiarkan anak menontot 

televisi sehingga lupa melakukan pendampingan terhadap anak, yang berakibat 

terhadap perkembangan perilaku anak tersebut.  

Berdasarkan analisis di atas lah akhirnya penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Anak 

Ketika Menonton Televisi  (Studi Pada Tk Nurul Ilmi Kecamatan Tawang Kota 

Tasikmalaya)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil observasi, maka penulis mencoba mengidentifikasi 

permasalahan “Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Anak Ketika Menonton 

Televisi (Studi Pada Tk Nurul Ilmi Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya)” 

 sebagai berikut :  

1. Perkembangan meliputi rangkaian perubahan yang terjadi pada diri 

individu sebagai hasil dari interaksi antara faktor biologis dengan faktor 

lingkungan. 

2. Masa golden age adalah masa emas anak yang merupakan masa penting 

untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Maka sangat 

penting bagi orang tua dalam pendampingan dalam pola pengasuhannya 

untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. 

3. Rendahya pengetahuan dan pengawasan orang tua dirumah tentang 

pemilihan acara untuk anak. 

4. Minimnya acara yang di khususkan untuk anak. 
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5. Banyaknya acara televisi yang tidak mendidik di khawatirkan mengganggu 

terhadap proses perkembangan anak. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu Bagaimana peran orang tua dalam 

pendampingan anak ketika menonton televisi? 

D. Tujuan Penelitian 

“Mengetahui dan menganalisis peran orang tua dalam pendampingan anak 

ketika menonton televisi” 

E. Definisi operasional 

Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, 

sehingga diperoleh persepsi dan pemahaman yang jelas, berkaitan dengan 

penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan: 

1. Peran Orang Tua 

Menurut Maulani dkk dalam Indah Pratiwi (2010:15) peran orang tua 

adalah seperangkat tingkah laku dua orang ayah dan ibu dalam bekerja 

sama dan bertanggung jawab berdasarkan keturunannya sebagai tokoh 

panutan anak semenjak terbentuknya pembuahan atau zigot secara 

konsisten terhadap stimulus tertentu baik berupa bentuk tubuh maupun 

sikap moral dan spritual serta emosional anak yang mandiri. 

2. Pendampingan orang tua pada anak 

Pendampingan orang tua merupakan suatu aktivitas yang di lakukan dan 

bermakna pimbinaan, pengajaran, pengarahan pada anak. Hal ini membawa 
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implikasi bahwa peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan 

alternatif, saran dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan 

keputusan. (BPKB jawa timur. 2001;5) 

3. Televisi  

Televisi merupakan salah satu bentuk media alat komunikasi massa. 

Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada jumlah orang yang besar. Media komunikasi yang termasuk 

massa yaitu radio, televisi, film yang dikenal sebagai media elektronik, 

serta surat kabar dan majalah yang keduanya media cetak. (Karyanti, 

2005:3) 

F. Kegunaan/Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Dengan adanya penelitian mengenai peran orang tua dalam pendampingan 

anak ketika menonton televisi ini di harapkan mampu mengembangkan 

keilmuan pendidikan masyarakat, dan orang tua mampu membimbing, 

mengarahkan, dan mendampingi anak terhadap acara televisi yang sesuai 

dengan kapasitas perkembangan anak sehingga mendapatkan tayangan 

yang sesuai dengan kebutuhan anak. 

2. Kegunaan praktis 

Penelitian ini di harapkan juga bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya: 

a. Bagi TK 

Hasil ini dapat memberikan pemahaman guru TK/lembaga TK nurul ilmi 

terhadap pengaruh positif dan negatif dari acara televisi. 
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b. Bagi orang tua  

Orang Tua mampu membimbing dan mengarahkan anak terhadap acara 

televisi yang sesuai dengan kapasitas anak. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai pengetahuan bagaimana peran orang tua dalam pendampingan 

anak ketika menonton televisi. 

G. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka penulis mengemukakan 

bahasan penelitian yang diurutkan dari bab pertama sampai terakhir yaitu: 

1. Pada bagian awal terdapat halaman sampul, cover, lembar pengesahan, 

halaman pernyataan keaslian karya ilmiah, abstrak, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.  

2. Pada bagian inti terdapat bab-bab :  

a. BAB I adalah sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, 

kegunaan/ manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

b. BAB II kajian teori, pada bab ini di bahas fungsi televisi dan peran 

orang tua dalam pendampingan anak ketika menonton televisi. 

c. BAB III metode penelitian, membahas tentang rancangan penelitian, 

fokus penelitian, sumber data, waktu dan tempat penlitian, langkah-

langkah penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

teknik analisis data.  
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d. BAB IV hasil penelitian pada bab ini membahas tentang hasil 

penelitian, pembahasan hasil penelitian.  

e. BAB V Penutup, pada bab ini membahas tentang simpulan , implikasi, 

rekomendasi. Pada bagian akhir terdapat lampiran-lampiran. 


