
 

 

 

 

  

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun 

penelitian ini. Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus 

mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan 

penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan 

pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, 

untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang 

sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.  

 

Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan 

memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di dalam penelitian ini. 

Berikut ini tabel perbedaan mengenai tinjauan penelitian terdahulu beserta 

kontribusi bagi penelitian ini: 
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Tabel 1. Perbedaan dan Kontribusi Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Dora Yonica, Universitas Lampung, 2011 

Judul Penelitian 
Analisis Perilaku Imitasi Anak Setelah Menonton Film 

Naruto. 

Hasil Penelitian 

Anak-anak tidak berubah perilakunya dalam hal ini adalah 

perilaku mencontoh (imitasi) yang meniru perilaku 

perilaku dalam film Naruto seperti unsur kekerasannya, 

anak-anak hanya meniru jurus-jurusnya namun tidak 

serius. 

Kontribusi Penelitian 

 

 

Menjadi referensi bagi penelitian penulis serta membantu 

dalam proses penyusunan penelitian. 

 

 

Perbedaan Penelitian 

Yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah sikap dan 

perilaku imitasi anak-anak setelah menonton film Naruto, 

sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti sekarang adalah 

perilaku religi anak-anak setelah menonton sinetron Raden 

Kian Santang. Metode yang digunakan juga berbeda, 

peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif. 

Sedangkan metode peneliti sekarang adalah metode 

kuantitatif. 

 

Penelitian Dora Yonica menggunakan teori S-O-R. Metode penelitian yang 

digunakan Dora Yonica yaitu metode kualitatif. Dengan demikian penulis sangat 

terbantu dalam langkah, metode dan sebagainya. Namun penelitian ini jelas 

memiliki perbedaan yaitu  metode yang digunakan juga berbeda, peneliti 

sebelumnya menggunakan metode kualitatif. Sedangkan metode peneliti sekarang 

adalah metode kuantitatif. 
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2.2  Tinjauan Tentang Pengaruh 

 

Menurut McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa (1996:41), 

mengatakan bahwa pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dan 

dirasakan, dan dilakukan sebelum dan sesudah menerima pesan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari  

sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan 

perbuatan seseorang. Dalam hal ini pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, dan 

tingkah laku seseorang sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh adalah 

perubahan atau penguatan keyakinan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. 

 

Pengaruh adalah suatu keadaan hubungan timbal balik, atau hubungan sebab 

akibat antara apa uang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dua hal ini 

adalah yang akan dihubungkan dan dicari pada hal yang menghubungkannya. Di 

sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan 

sesuatu berubah. Maka jika salah satu yang disebut pengaruh berubah, akan ada 

akibat yang ditimbulkan. 

 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) dan bisa terjadi pada pengetahuan, dan tingkah laku. Pengaruh 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh Sinetron Raden Kian santang 

terhadap perilaku anak.  
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2.3 Tinjauan Tentang Perilaku 

 

Definisi perilaku menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau 

reaksi individu yang terwujud di gerakan (tingkah laku) tidak saja badan atau 

ucapan. Robert Kwick (1974) dalam Notoatmodjo (2003), menyatakan bahwa 

perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan 

bahkan dapat dipelajari. Menurut Notoatmodjo (1993) faktor-faktor yang berperan 

dalam pembentukan perilaku dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:  

 

1. Faktor internal  

Faktor yang berada dalam diri individu itu sendiri yaitu berupa kecerdasan, 

persepsi, motivasi, minat, emosi dan sebagainya untuk mengolah pengaruh-

pengaruh dari luar. Motivasi merupakan penggerak perilaku, hubungan antara 

kedua konstruksi ini cukup kompleks, antara lain dapat dilihat sebagai berikut:  

a. Motivasi yang sama dapat saja menggerakkan perilaku yang berbeda 

demikian pula perilaku yang sama dapat saja diarahkan oleh motivasi yang 

berbeda.  

b. Motivasi mengarahkan perilaku pada tujuan tertentu.  

c. Penguatan positif/ positive reinforcement menyebabkan satu perilaku 

tertentu  

cenderung untuk diulang kembali.  

d. Kekuatan perilaku dapat melemah akibat dari perbuatan itu bersifat tidak 

menyenangkan. 
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2. Faktor eksternal 

Faktor-faktor yang berada diluar individu yang bersangkutan yang meliputi objek, 

orang, kelompok dan hasil-hasil kebudayaan yang disajikan sasaran dalam 

mewujudkan bentuk perilakunya.  

 

2.3.1 Tinjauan Tentang Perilaku Anak 

 

 

Dalam sebuah buku yang berjudul “Perilaku Manusia” Leonard F. Polhaupessyi. 

Menguraikan perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti 

orang berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil. Untuk aktifitas 

ini mereka harus berbuat sesuatu, misalnya kaki yang harus diletakkan pada kaki 

yang lain. Jelas, ini sebuah bentuk perilaku, cerita ini dari satu segi. Jika 

seseorang duduk diam dengan sebuah buku di tangannya, ia dikatakan sedang 

berperilaku, ia sedang membaca. Sekalipun pengamatan dari luar sangat minim. 

 

Berbicara mengenai perilaku atau tingkah laku adalah merupakan gerak yang 

dilakukan oleh manusia, baik itu perilaku baik maunpun perilaku buruk. Dalam 

Kamus Besar Indonesia (1990:20), dinyatakan bahwa perilaku adalah tanggapan 

atau reaksi dari individu yang terwujud dalam gerak atau tingkah laku, tidak saja 

badan namun ucapan. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya 

stimulus terhadap organism, dan kemudian organism tersebut merespon Stimulus-

Organisme-Respon (SOR). 

 

Menurut N.M Purwanto (1990), Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan 

manusia yang terlihat maupun tidak terlihat, didasari atau tidak didasari termasuk 

didalamnya cara bagaimana berbicara, cara berfikir, cara melakukan sesuatu dan 
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cara bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar diri maupun 

didalam dirinya. 

 

Sebagian besar anak hidup di lingkungan keluarganya. Pendidikan dalam keluarga 

akan memberikan landasan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu pakar psikologi ini Oos M. Anwas (1998) mengatakan bahwa perilaku 

adalah apa yang dialami anak dimasa kecil, kelak akan membekas dalam diri anak 

dan mewarnai kehidupannya di saat tumbuh menjadi remaja. 

 

Dari definisi perilaku di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

perilaku adalah reaksi yang diwujudkan dalam gerak dan tingkah laku yang dapat 

dilihat secara langsung atau tidak langsung, baik gerakan maupun ucapan. Dalam 

pandangan lain perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makluk 

hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua 

mahluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu 

berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing.  

 

Sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau 

aktifitas manusia dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat 

luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca 

dan sebagainya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baikyang dapat 

diamatilangsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar (Notoatmodjo, 

2003: 114). 
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2.3.2 Bentuk - Bentuk Perilaku 

 

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

a. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

terselubung atau tertutup (covert). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini 

masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan / kesadaran, yang 

terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. 

b. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas 

dalam bentuk tindakan atau praktek (practice). 

 

2.3.3 Domain Perilaku 

 

Diatas telah dituliskan bahwa perilaku merupakan bentuk respons dari stimulus 

(rangsangan dari luar). Hal ini berarti meskipun bentuk stimulusnya sama namun 

bentuk respon akan berbeda dari setiap orang. Faktor – faktor yang membedakan 

respon terhadap stimulus disebut determinan perilaku. Determinan perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Faktor internal yaitu karakteristikorang yang bersangkutan yang bersifat 

given atau bawaan misalnya : tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis 

kelamin, dan sebagainya. 

b. Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, fisik, ekonomi, 

politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang 

dominan yang mewarnai perilaku seseorang. (Notoatmodjo, 2007 hal: 139) 
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2.3.4 Proses Terjadinya Perilaku 

 

Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi 

perilaku baru (berperilaku baru), didalam diri orang tersebut terjadi proses yang 

berurutan, yakni. 

1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu 

2. Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus  

3. Evaluation (menimbang – nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi 

dirinya). Hal ini berarti perilaku responden sudah lebih baik lagi 

4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru 

5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus (rangsangan). 

 

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan positif maka perilaku tersebut akan 

menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng (long lasting). (Notoatmodjo, 2003: 

122). 

 

2.3.5 Perilaku. 

Pengertian yang lebih singkat dikemukakan oleh Dojosantoso (1986 : 3 ) bahwa 

perilaku adalah keterikatan manusia pada Tuhan sebagai sumber ketentraman dan 

kebahagiaan. Keterikatan manusia secara sadar terhadap Tuhan merupakan 

perilaku manusia "religius" manusia religius dapat diartikan sebagai manusia yang 

berhati nurani serius, teliti dalam pertimbangan batin.  



18 
 

Menurut Vergote (Dister, 1990) individu yang memiliki perilaku adalah individu 

yang tahu dan mau menerima serta menyetujui aturan perilaku yang benar, yang 

diwariskan oleh masyarakat kepadanya dan selanjutnya ia menjadikannya sebagai 

milik sendiri, keyakinan pribadi, iman kepercayaan batiniah yang diwujudkannya 

dalam perilaku sehari-hari. Manusia religius, menurut Spranger (Widyana, 1995) 

adalah manusia yang berketuhanan, memandang segala macam bentuk kehidupan 

adalah merupakan suatu kesatuan atau unity. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang 

dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihnya, dan efeknya 

terhadap mereka. (Nurudin:2007: 2) menyatakan bahwa Komunikasi massa 

merupakan disiplin kajian ilmu sosial yang relatif muda jika dibandingkan dengan 

ilmu psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Sekarang ini komunikasi 

massa sudah dimasukkan dalam disiplin ilmiah. Pada dasarnya komunikasi massa 

adalah komunikasi media melalui media massa (media cetak dan elektronik). Jadi 

disini jelas media massa menunjuk pada hasil produk teknologi modern sebagai 

saluran dalam komunikasi massa.  

 

Menurut Rakhmat (2011), definisi yang paling sederhana tentang komunikasi 

massa dirumuskan Bittner (1980:10) yaitu, “Mass communication is messages 

communicated through a mass medium to a large number of people” (Komunikasi 

massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah 

besar orang). Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa komunikasi 

massa merujuk pada “pesan”, namun menurut Wiryanto (2000) “komunikasi 
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massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia (human communication) yang 

lahir bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik, yang mampu 

melipatgandakan pesan-pesan komunikasi”.  

 

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi massa adalah sebuah 

bentuk komunikasi yang memanfaatkan media massa untuk menyebarkan pesan 

kepada khalayak luas pada saat yang bersamaan. Massa dalam hal ini merujuk 

pada khalayak yang tersebar di berbagai tempat, tidak terbatas jumlahnya dan 

anonim. Elizabeth Noelle-Neuman (1973 : 92) dalam Rakhmat (2011) 

menyebutkan empat tanda pokok dari komunikasi massa, yaitu : 

1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis (teknologi 

media). Komunikasi massa mengharuskan adanya media massa dalam 

prosesnya, hal ini dikarenakan teknologi yang membuat komunikasi massa 

dapat terjadi. Dapat dibayangkan bahwa tidak mungkin seseorang 

melakukan komunikasi massa tanpa bantuan media massa (teknologi), 

bahkan bila ia berteriak sekencang-kencangnya. 

2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta 

komunikasi. Dalam istilah komunikasi, reaksi khalayak yang dijadikan 

masukan untuk proses komunikasi berikutnya disebut umpan balik 

(feedback). Namun dalam sistem komunikasi massa, komunikator sukar 

menyesuaikan pesannya dengan reaksi komunikan (khalayak luas dalam 

hal ini). Komunikasi bersifat irreversible, yang artinya ketika sudah terjadi 

tidak dapat diputar balik (diulang). Begitu juga halnya dengan komunikasi 

massa. Sebuah informasi yang telah disebarkan, tidak dapat diputar ulang 
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seperti membuat air menjadi es, kemudian membuat es menjadi air 

kembali. Dalam komunikasi massa, publik atau khalayak hanya menjadi 

penerima informasi. Pada saat komunikasi massa dilakukan, khalayak 

tidak dapat langsung memberikan feedback untuk mempengaruhi pemberi 

informasi, dalam hal ini untuk aliran komunikasi sepenuhnya diatur oleh 

komunikator. Namun demikian, dalam komunikasi massa masih terdapat 

kemungkinan adanya siaran ulang, yaitu memutar ulang tayangan yang 

sama dalam televisi atau radio. 

3. Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan 

anonim. Komunikasi dengan media massa memungkinkan komunikator 

untuk menyampaikan pesan kepada publik yang tidak terbatas jumlahnya, 

siapapun dan berapapun orangnya selama mereka memiliki alat penerima 

(media) siaran tersebut. 

4. Mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Seperti dikemukakan 

sebelumnya, komunikasi massa tidak hanya ditujukan bagi sekelompok 

orang di kawasan tertentu, namun lebih kepada khalayak luas di manapun 

mereka berada. Oleh karena itu, lewat media massa seseorang atau 

sekelompok orang dapat melakukan persuasi kepada banyak orang di 

berbagai tempat dengan efisien 

2.4.1 Karakteristik Komunikasi Massa 

 Ada 5 macam karakteristik komunikasi massa, (Rivers, 2008: 19-20) 

Karakteristik terpenting pertama komunikasi massa adalah sifatnya yang satu 

arah. Memang ada televisi atau radio yang mengadakan dialog interaktif yang 
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melibatkan khalayak secara langsung, namun itu hanya untuk keperluan terbatas. 

Kedua, selalu ada protes seleksi (Rivers, 2008: 19-20). Misalnya, setiap media 

memilih khalayaknya. Ketiga, karena media mampu menjangkau khalayak secara 

luas, jumlah media yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga 

kompetisinya selalu berlangsung ketat. 

 

Keempat, untuk meraih khalayak sebanyak mungkin, harus berusaha membidik 

sasaran tertentu. Sebagai contoh, editor koran selalu mengingatkan reporternya 

untuk mencari berita yang menarik minat orang-orang yang akan 

menyampaikannya kepada orang lain. Televisi juga merancang programnya untuk 

memikat segmen khalayak tertentu yang akan menyebarluaskannya, misalnya 

acara opera sabun untuk ibu-ibu rumah tangga. Kelima, komunikasi dilakukan 

oleh institusi sosiala yang harus peka terhadap kondisi lingkungannya. Ada 

interaksi tertentu yang berlangsung antara media dan masyarakat. Media tidak 

hanya memengaruhi tatanan politik, sosial, dan ekonomi dimana ia berada, namun 

juga dipengaruhi olehnya.  

 

Oleh sebab itu, untuk memahami media secara baik, kita harus memahami pula 

lingkungan atau masyarakat dimana media itu berada. Sedangkan untuk 

memahami sebuah masyarakat, kita harus menelaah latar belakang, asumsi-asumsi 

dan keyakinan-keyakinan dasarnya. Untuk itu, diperlukan penguasaan atas 

sejarah, sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat, demi memahami media secara 

benar. 
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2.5 Tinjauan Tentang Televisi 

 

Televisi merupakan bagian dari media massa karena dalam penyampaian 

pesannya televisi menggunakan saluran media elektronik melalui gelombang 

frekuensi radio dan penerimaannya pada pesawat penerima yang muncul pada 

sebidang layar. Bedanya televisi dengan radio adalah televisi hadir dengan media 

audio visual, sedangkan radio hanya media radio saja. Televisi hadir untuk 

memberikan ragam informasi baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, 

melaksanakan kontrol sosial dan juga berfungsi sebagai alat hiburan. Fungsi 

sebagai media hiburan inilah yang menempati porsi terbesar di dalam dunia 

pertelevisian (Salim, 1995: 1028). 

 

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jam tayang untuk acara hiburan di televisi, 

seperti acara sinetron, talk show, kuis, FTV, musik, dan lain-lain. Munculnya 

media televisi dalam kehidupan manusia memang menghasilkan suatu peradaban, 

khususnya dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat massa. 

(Kuswandi, 1996 : 22) Televisi yang bersifat informatif, hiburan maupun terbukti 

pada abad ke- 20 ini televisi menjadi fenomena besar bagi semua khalayak. Dalam 

hal ini, yang patut kita cermati berkaitan dengan fungsi televisi sebagai media 

hiburan telah menjadikan pemirsa penonton televisi sebagai usaha untuk 

memenuhi kebutuhan karena televisi merupakan tontonan yang enak dinikmati, 

gratis, dan efektif.  

 

Arini Hidayati dalam penelitiannya tentang motivasi pemirsa dalam menonton 

televisi lebih condong menggunakan televisi sebagai media hiburan. Dari 136 

responden, 74 diantaranya ( 54,4 % ) menonton televisi karena ingin mendapatkan 
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hiburan dari tayangan yang akan dilihatnya. Sedangkan responden yang lain 

menggunakan media televisi sebagai media informasi. Hasil ini menunjukkan 

bahwa bagi pemirsa menonton televisi adalah sebagai media hiburan karena 

televisi adalah media hiburan. Mereka menggunakannya sebagai sarana pelepas 

lelah setelah belajar, bekerja, atau untuk mengisi waktu-waktu luang. Sehingga 

fungsi utama televisi adalah sebagai media hiburan (Hidayati, 1998 : 103). 

 

 2.6 Tinjauan Tentang Sinetron 

2.6.1. Pengertian sinetron 

 

Sinetron merupakan kepanjangan dari sinema elektronik yang berarti sebuah 

karya cipta seni budaya, yang merupakan media komunikasi pandang dengar yang 

dibuat berdasarkan sinematografi dengan di rekam pada pita video, melalui proses 

elektronik lalu ditayangkan melalui stasiun penyiaran televisi, sebagai media 

komunikasi massa, sinetron memiliki ciri-ciri, diantaranya bersifat satu arah serta 

terbuka untuk publik secara luas dan tidak terbatas (Muhyidin, 2002 : 204). 

Menurut (Yeni Salim) dalam bukunya kamus bahasa Indonesia sinetron adalah 

pertunjukkan sandiwara yang dibuat khusus untuk penanyangan di media 

elektronik.  

 

Sinetron sebagai sinema berseri merupakan sesuatu hal yang khusus yang di 

tayangkan media televisi, dengan cerita yang dibuat dengan sedemikian rupa 

sehingga sinetron menjadi acara yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat 

baik dari kalangan orang tua sampai anak-anak, maupun dari kalangan bawah, 

menengah dan kalangan atas.  
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Sadar atau tidak, sinetron dapat mengubah pola hidup masyarakat, alasannya 

sederhana saja, masyarakat ingin meniru kehidupan yang dikisahkan dalam 

sinetron, apalagi kalau bintang yang memerankannya adalah idolanya. Banyak 

paket sinetron di televisi bukan hal yang luar biasa, sinetron merupakan satu 

bentuk aktualisasi komunikasi dan interaksi manusia yang diolah berdasarkan alur 

cerita, untuk mengangkat permasalahan hidup manusia sehari-hari. 

 

Sehingga seseorang atau kelompok masyarakat merasa bahwa sinetron merupkan 

bagian dari kehidupan mereka sehari-hari akan terasa kurang apabila mereka 

belum menonton sinetron, kadang mereka sampai melupakan waktu karena takut 

akan ketinggalan alur cerita berikutnya. 

 

2.6.2 Ciri – Ciri Sinetron 

Berikut ini merupakan cirri-ciri yang ada pada tayangan sinetron di televisi : 

a. Bentuk narasi dengan akhir cerita mengambang. Berjangka waktu panjang. 

Bisa saja menjadi tak terbatasdalam menceritakan kisahnya. 

b. Lokasi utamanya bertempat disuatu yang mudah di identifikasi. Alias 

familiar, dan di situlah tokoh – tokoh tersebut sering melakukan perannya. 

c. Ketegangan antara konvensi realisme dan melodrama. Realisme 

mengacukepada seperangkat konvensi yang menyatakan bahwa drama 

tersebut merupakan refresentasi dari apa yang terjadi di “ Dunia nyata “ 

dengan tokoh – tokoh yang akrab dan masalah yang terjadi dalam 

kehidupan sehari – hari. Tehnik narasi secara sengaja mengaburkan 

pandangan pemirsa bahwa tayangan tersebut hanyalah sebuah konsruksi di 

layar kaca. Musik –musik yang dramatis dan tayangan close up pun 
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menjadi bumbu pelengkap yang sangat pas untuk membangun ketegangan 

dalam setiap episodenya, yang nantinya akan dipotong pada momen yang 

tepat, dan membuat penonton semakin pemasaran. 

d. Tema yang berputar – putar dan menonjolkan hubungan interpersonal. 

Perkawinan, perceraian, putus hubungan, dan aksi balas dendam 

menjadiinti dari opera sabu, dan memberikan minat emosional pada cerita. 

e. Sinetron yang memiliki nama “ Sinema “ tetap memiliki perbedaan dengan 

sinema yang diputar di bioskop. Berikut ini adalah perbedaan antara 

sinetron dengan sinema/tayangan yang biasa diputar bioskop :  

1. Sinetron  

a. Menggunakan kamera elektronik dengan video recorder 

b. Bahannya berupa pita di dalam kaset. 

c. Penyajiannya dipancakan dari stasiun televisi dan 

diterima melalui layar kaca pesawat televisi rumah – 

rumah. 

d. Pengambilan gambarnya dari sudut yang lebih sempit ( 

angle close shoot ). 

e. Memiliki alur cerita yang kuat dan mengangkat realita 

kehidupan sehari – hari. 

2. Tayangan Layar Putih 

a. Menggunakan kamera optic 

b. Bahannya berupa  sesuloid. 

c. Medium penyajiannya melalui proyektor dan layar 

putih. 
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2.6.3. Jenis –Jenis Sinetron 

 

 

Sinetron yang pada mulanya sebagai drama televisi mengalami perkembangan 

yang pesat. Teknik produksi yang semakin canggih seiring dengan dan 

pengetahuan dan teknologi, menghasilkan program sinetron yang berkualitas 

semakin baik. Tidak mengherankan apabila sinetron memiliki banyak penggemar 

dengan karakteristik dan  keinginan yang sangat beragam, ada penggemar sinetron 

yang sangat menyukai kisah percintaan, ada yang lebih suka cerita misteri, ada 

yang menggemari drama yang bersifat lelucon, dan sebagainya. Oleh karena itu 

para pembuat program sinetron (production house) berusaha memproduksi 

berbagai jenis sinetrondengan menonjolkan salah satu ciri khasnya. Ada yang 

menonjolkan unsur kekuatan cerita dalam sinetron yang diproduksi, ada yang 

menonjolkan unsur fisik/perkelahian. ada pula yang menonjolkan unsur 

gaib/mistik, dan lain-lain biasanya unsur gaib/mistik ada di sinetron yang jenisnya 

macam kolosal dan misteri.  

2.6.4 Tinjauan Tentang Sinetron Raden Kian Santang  

 

Raden Kian Santang adalah salah satu sinetron yang yang ber genre kolosal 

Indonesia, saat ini sinetron Raden Kian Santang juga menjadi salah satu sinetron 

kolosal unggulan di MNC TV. Sinetron ini juga menjadi naungan rumah produksi 

yang baru untuk Inne Azri selaku pemeran Nyai Subang Larang. Sebelumnya Inne 

Azri tampil memukau di sinetron Jangan Berhenti Mencintaimu produksi 

Multivision Plusyang tayang beberapa tahun silam di SCTV. 
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Hadirnya Raden Kian Santang menambah daftar sinetron MD Entertainment yang 

bertema kolosal. Sebelum Raden Kian Santang, terlebih dulu tayang Dewi Bintari. 

Sinetron fantasi kolosal yang dibintangi Luna Maya dan Indra L.Bruggman ini 

memperoleh rating yang stabil di 10 besar, bahkan 5 besar. Tak heran jika MNC 

TV menayangkan sinetron sejenis. 

 

Prabu Siliwangi ( Ananda George ), Raja Pajajaran mempunyai seorang 

permaisuri bernama Nyai Subang Larang ( Inne Azri ). Nyai Subang Larang 

berasal dari keluarga Muslim. Ayahnya seorang syeh Bandar di karawang, bernam 

Kiay Tapa. Sejak kecil Nyai Subang Larang belajar ilmu agama. Nyantri di 

pesantren Quro milik Syeh Hasannudin. Buah pernikahannya dengan Nyai 

Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra, Walang Sungsang ( 

Ahmad Ridho ),  dikenal dengan pangeran Cakra Buana, Rara Santang ( 

Rientammy ), dan si bungsu Raden Kian Santang ( Alwi Assegaf ). Ketiga anak 

ini dibesarkan dalam pengajaran islam sehingga tumbuh menjadi muslim dan 

muslimah yang taat. 

 

Sejak lahir Raden Kian Santang sudah menampakkan keistimewaannya. Antara 

lain, sejak kecil dia sudah pintar baca Al-Qur’an, bisa membaca kejadian 

yangakan dating, tahu apa yang ada di pikiran orang lain, suka menolong, dan 

lebih dekat dengan masyarakat miskin ketimbang kalangan istana. Namun, ada 

yang cemas dengan kelahiran Kian Santang, yaitu Nini Durga Dewi ( Dwi 

Putrantiwi ), tokoh aliran hitam. Perempuan ini sangat sakti, bisa menjelma jadi 

apa saja. 
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Dia juga banyak pengikut yang sangat setia, rela melakukan apa saja yang 

diperinthkan Nini Durga. Lahirnya Kian Santang sudah diramalkan Nini Durga, 

bahwa anak itu kelak bakal menjadi penghalang sepak terjangnya. Wanita 

penyihir yang sakti ini berusaha menyingkirkan Kian Santang dengan berbagai 

cara. Dengan kesaktiannya dia menjelma jadi apa saja untuk mendekati Kian 

Santang Kecil. Tapi, usahanya selalu gagal karena Kian Santang sngat cerdik. 

 

Disamping bisa membaca pikiran orang, juga banyak akal. Sering kali ayah Kian 

Santang, Prabu Siliwangi muncul menolongnya juga dengan menyamar. Syeh 

Hasanuddin, kakek gurunya juga kadang – kadang muncul, mengajarkan mengaji 

atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya. Adapun pesan nilai-nilai komunikasi tradisional 

di dalam sinetron ini yakni seperti kostum yang digunakan tokoh-tokohnya yang 

masih kental akan pakaian Sunda, lalu tata krama ketika bertemu orang yang lebih 

tinggi kastanya dan lebih tua masih sangat kental akan budaya tradisionalnya, 

seperti  arah yang ditanyakan seseorang. 

2.7 Teori SOR 

Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa efek merupakan reaksi terhadap 

sebuah situasi tertentu. Dengan demikian, seorang bisa mengharap sesuatu atau 

memperkirakan sesuatu dengan sejumlah pesan yang disampaikan melalui 

penyiaran. Teori ini memiliki 3 elemen, yakni (a) pesan (stimulus); (b) penerima 

(receiver/organism); dan (c) efek (respon). 

 

Prinsip stimulus respon kemudian memunculkan teori turunan yang disebut teori 

jarum hipodermik, yaitu teori klasik mengenai proses terjadinya efek komunikasi 

massa. Dalam teori ini, isi media dipandang sebagai obat yang disuntikkan ke 
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dalam pembuluh darah audience, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi 

seperti yang diharapkan.  

 

Teori stimulus respon juga memandang bahwa pesan yang dipersepsikan dan 

didistribusikan secara sistematik dan dalam skala yang luas. Pesan, karenanya, 

tidak ditujukan kepada orang dalam kapasitasnya individu, tapi sebagai bagian 

dari msyarakat. Untuk mendistribusikan pesan sebanyak mungkin, pengguna 

teknologi merupakan keharusan, sedangkan individu yang tidak terjangkau 

dengan terpaan pesan, diasumsikan tidak terpengaruh dengan isi pesan. 

Kelemahan stimulus – respon adalah penyamaran individu.  

 

Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori SOR, teori 

ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi yang dapat 

diasumsikan bahwa perilaku-perilaku tertentu akan merangsang orang lain 

memberikan respon dengan tertentu yaitu dapat berlangsung secara positif atau 

negatif. Dari  penelitian ini dapat diketahui bahwa sinetron Raden Kian Santang 

telah berpengaruh terhadap perilaku religi anak. Hal tersebut sesuai dengan Teori 

SOR yang menyatakan bahwa respon yang terjadi pada pihak penerima (Anak) 

pada dasarnya merupakan suatu reaksi tertentu dari stimulus (rangsangan) 

tertentu. 

2.8 Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini berdasarkan teori SOR, hal ini dikarenakan objek dari penelitian ini 

adalah anak-anak yang meliputi komponen-komponen perilaku anak-anak.  

Pengaruh media massa dalam hal ini televisi yang menayangkan sinetron Raden 
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Kian Santang tentu memberikan efek tertentu pada anak-anak. Efek yang timbul 

ini nantinya akan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari mereka. 

 

Komunikasi massa sebagai salah satu alat untuk memperoleh informasi dan 

hiburan mempunyai banyak tayangan seperti jenis-jenis film, sinetron, dan 

sebagainya diantara adalah Sinetron Raden Kian Santang yang bergenre kolosal 

yang tayang di MNC TV. Saat ini Sinetron Raden Kian Santang menjadi salah 

satu konsumsi masyarakat khususnya anak-anak. Sinetron Raden Kian Santang 

sangat cocok di konsumsi oleh anak-anak sampai orang dewasa karena memiliki 

nilai-nilai budaya serta religius yang cocok dikonsumsi semua kalangan.  

 

Dalam penelitian ini Sinetron Raden Kian Santang mempunyai cerita yang 

menarik untuk diteliti yaitu tokoh utamanya atau pemeran utama Raden Kian 

santang yang mempunyai prilaku religius. Berdasarkan Teori S-O-R  hal ini dapat 

menimbulkan perubahan dan perilaku bagi audiensnya. Oleh karena itu lah 

peneliti menganggap fenomena ini sebagai suatu fenomena yang menarik untuk 

diteliti. Pada penelitian ini ada 2 variabel yang di ukur yaitu, variabel X dan Y 

dengan  variabel X Sinetron Raden Kian Santang indikator yang di ukur  

frekuensi dan durasi dan variabel Y siswa SD Negeri 5 Sukadana Pasar Lampung 

Timur kelas 5 dan 6 dengan indikator yang diukur pengertian, perhatian dan 

penerimaan 

 

Dalam pengamatan ini peneliti bermaksud mengamati perilaku anak-anak Sekolah 

Dasar tentang bagaimana perilaku yang mereka berikn setelah menonton sinetron 

Raden Kian Santang. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, agar lebih 

jelas digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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2.9 Hipotesis 

 

Hipotesis merupakanjawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2006 : 51). 

 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka diambil kesimpulan yang merupakan 

jawaban sementara penelitian sebagai berikut : 

1. Hipotesa penelitian (Hi) : Ada pengaruh sinetron raden kian santang terhadap 

perilaku Religi anak . 

2. Hipotesa penelitian (Ho): Tidak ada pengaruh sinetron  raden  kian santang  

terhadap perilaku religi anak. 

 


