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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATARBELAKANG 

Pada saat ini, media massa telah berkembang dengan sangat pesat, baik 

media cetak maupun elektronik. Media massa adalah alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi. (Cangara, 2003: 

134-135). Media massa dapat menyebarkan pesan dengan cepat, tanpa terhambat 

ruang dan waktu.  

Televisi yang merupakan media massa sangat diminati oleh masyarakat, 

karena keunggulan televisi yang menyajikan gambar dan suara secara bersamaan 

sehingga dapat menggambarkan kenyataan dan langsung dapat menyajikan 

peristiwa yang sedang terjadi. Perkembangan di bidang pertelevisian menimbulkan 

persaingan yang cukup ketat di antara stasiun televisi, sehingga, untuk menarik 

perhatian pemirsa, dibuatlah berbagai jenis program-program yang menarik seperti 

film, sinetron, kuis, acara musik dan lain-lain. 

Seiring berkembangnya dunia perfilman, semakin banyak film yang 

diproduksi dengan corak yang berbeda-beda. Secara garis besar, film dapat 

diklasifikasikan berdasarkan cerita, orientasi pembuatan, dan berdasarkan genre. 

Ada banyak jenis film, dari film layar lebar, FTV, hingga sinetron. Film layar lebar 

dan FTV umumnya memiliki durasi antara 60-120 menit, dan menyajikan cerita 

yang tidak berkelanjutan, sedangkan sinetron memiliki jalan cerita yang panjang 

dan umumnya memiliki banyak episode. 
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Film televisi (FTV) adalah jenis film yang diproduksi untuk televisi yang 

dibuat oleh stasiun televisi ataupun rumah produksi berdurasi 120 menit sampai 180 

menit dengan tema yang beragam seperti remaja, tragedi kehidupan, cinta dan 

agama. Film Televisi ini mulai banyak diproduksi di Indonesia sejak awal tahun 

1995 yang dipelopori oleh SCTV. Hal ini dilakukan untuk menjawab kejenuhan 

masyarakat atas banyaknya sinetron yang ditayangkan pada saat itu. 

TOP PROGRAMMES - ALL STATION - 10 CITIES - SUNDAY 21/08/2016 

No. Nama Program Stasiun Rating Share 

1. ANUGERAH CINTA RCTI 6.5 31.5 

2. ANAK JALANAN RCTI 6.1 26.7 

3. THAPKI ANTV 3 20.4 

4. MOTO GP RCTI 2.8 13.9 

5. DORAEMON RCTI 2.7 23.3 

6. MOHABBATEIN ANTV 2.5 11.5 

7. KIKO RCTI 2.4 20.1 

8. STAND UP ACADEMY INDOSIAR 2.4 13.4 

9. TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 2.4 14.6 

10. RANVEER & ISHANI SCTV 2.1 15.2 

11. UPIN & IPIN MNCTV 2.1 17.3 

12. FTV PAGI SCTV 2.1 15.2 

13. UTTARAN ANTV 2.1 8.4 

14. FTV SIANG SCTV 2.0 16.3 

15. GOLDEN MEMORIES INDOSIAR 1.9 8.6 

Sumber: RIPTI.com 
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Dari table tersebut, dapat diketahui bahwa FTV masih digemari oleh 

masyarakat. Cerita yang mudah dipahami membuat FTV digemari oleh orang tua, 

remaja, hingga anak-anak. FTV tidak hanya dapat dinikmati oleh berbagai 

kalangan, namun juga menyajikan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari 

(daily life).  

FTV sebagai media hiburan dapat menghilangkan stress bagi penonton yang 

memiliki kejenuhan di tempat kerja, sekolah, maupun di rumah. Selain media 

hiburan, FTV juga memberikan informasi-informasi tentang trend masyarakat pada 

umumnya, serta dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat. Namun, tidak 

hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, FTV juga memberikan 

dampak negatif. Dampak negative dari FTV adalah mengajarkan bullying, 

mengajarkan kekerasan, dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial karena FTV 

seringkali menampilkan adegan-adegan mencela, kriminalitas, bahkan adegan 

dewasa. 

 

 

Gambar 1.1 Adegan dewasa pada FTV 
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Komunikasi antara orang tua dan anak yang efektif berkaitan dengan sikap 

dan perilaku remaja, dalam hal ini komunikasi yang efektif dapat mencegah remaja 

untuk terjerumus dalam perilaku pacaran yang tidak sehat. Orang tua berperan 

sebagai pemberi pemahaman kepada remaja tentang dampak dari perilaku pacaran 

yang tidak sehat yang dapat merusak masa depannya. 

 Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab atas pergaulan anaknya 

seringkali memiliki kesibukan dalam pekerjaannya sehingga menyebabkan 

kurangnya perhatian bagi remaja yang mengakibatkan pergaulan remaja tidak dapat 

diawasi. Remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya berusaha 

untuk mencari-cari perhatian dari teman sebayanya yang seringkali berujung pada 

pergaulan yang tidak sehat. 

 Pergaulan yang tidak didasari oleh pengetahuan yang pasti tersebut 

seringkali menyebabkan remaja salah paham akan tindakan tertentu, seperti remaja 

yang merokok supaya dianggap sebagai laki-laki yang keren oleh teman-temannya, 

ikut-ikutan tawuran bersama teman-temannya agar dianggap sebagai pemberani, 

ataupun melakukan seks bebas karena teman-temannya melakukannya. 

Pada tahun 2008, BKKBN melakukan penelitian mengenai pergaulan bebas 

di beberapa kota besar di Indonesia. Hasilnya, 63 persen remaja di kota-kota besar 

Indonesia telah berhubungan seks sebelum menikah. Pakar seks juga spesialis 

Obstetri dan Ginekologi Dr. Boyke Dian Nugraha di Jakarta juga mengungkapkan, 

dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin 

meningkat. Dari sekitar lima persen pada tahun 1980-an, menjadi dua puluh persen 

pada tahun 2000. Kisaran angka tersebut, kata Boyke, dikumpulkan dari berbagai 
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penelitian di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Palu dan 

Banjarmasin.  

 Sementara itu, hasil survei penduduk antar sensus tahun 2015 

(SUPAS 2015) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada 

pernikahan yang dilakukan pada umur remaja. 

Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur Dan 

Status Perkawinan Di Indonesia 

Kelompok 

Umur Age 

Group 

Status Perkawinan/Marital Status 

Jumlah 

Total 
Belum Kawin 

Single 

Kawin 

Married 

Cerai Hidup 

Divorced 

Cerai Mati 

Widowed 

10--14 23.488.732 7.445 630 0 23.496.807 

15-19 20.064.027 991.207 52.207 3.280 21.110.721 

20-24 14.062.582 6.643.094 226.271 18.528 20.950.475 

25-29 6.486.835 14.217.665 405.556 62.451 21.172.507 

30-34 2.396.378 17.268.037 534.060 137.526 20.336.001 

35-39 1.108.339 18.006.016 586.210 286.876 19.987.441 

40-44 592.694 16.324.244 573.174 512.960 18.003.072 

45-49 379.904 14.648.346 552.460 893.617 16.474.327 

50-54 223.426 11.307.204 410.289 1.178.312 13.119.231 

55-59 153.575 9.552.525 296.576 1.570.060 11.572.736 

60-64 96.032 6.071.193 194.493 1.935.883 8.297.601 

65-69 55.593 3.251.900 104.218 1.689.351 5.101.062 

70-74 43.398 2.057.913 75.190 1.778.134 3.954.635 

75+ 47.085 1.607.239 76.323 2.525.752 4.256.399 

Jumlah 

Total 
69.198.600 121.954.028 4.087.657 12.592.730 207.833.015 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 
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Dari table di atas, didapatkan informasi bahwa sebanyak 7.445 anak berusia 

10-14 tahun dan sebanyak 991.207 anak berusia 15-19 tahun telah menikah. Anak 

berusia 10-19 tahun ini masih dalam kategori remaja dan masih terlalu dini untuk 

menikah. Perilaku pacaran yang dilakukan remaja seringkali hanya didasari oleh 

keingin-tahuan dan sekadar coba-coba, sehingga menjadi perilaku pacaran yang 

tidak sehat serta mengarah pada perilaku seksual. 

Terdapat beberapa kasus perilaku pacaran tidak sehat yang terjadi dalam 

beberapa tahun terakhir ini, antara lain: 

1. Kasus N (15) Siswi SMK Negeri 22 yang melarikan diri bersama 

Remaja lelaki berinisial MF yang ternyata adalah pacar N. N 

diketahui kabur dari rumah lantaran hubungannya tidak direstui oleh 

orangtuanya. Orangtua tidak menyetujui karena N masih 

bersekolah. Hubungan yang tidak direstui itu akhirnya membuat N 

kabur dengan pacarnya untuk mencari kerja dan hidup berdua. 

(http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/08/12252931/Mengaku.Dic

ulik.Gadis.Ini.Ditemukan.Bersama.Pacarnya.di.Puncak) 

2. SF (12) yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Senin, 31 

Agustus 2015 dalam kasus pembunuhan terhadap mantan pacarnya, 

Pricilia D Ekawati Putri (15) lantaran cemburu saat Pricilia terus 

memuji pacar barunya. 

(http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/09/03/340904/gara-

gara-cemburu-sf-nekat-bunuh-mantan-pacar). 

3. CH (17) yang harus mendekam di tahanan Polres Malang, sebab 

pacarnya yang masih duduk di kelas IX di sebuah SMP swasta di 

Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang itu kini hamil enam bulan. 

(http://surabaya.tribunnews.com/2013/03/11/pacaran-kebablasan-hamil-

enam-bulan). 

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/08/12252931/Mengaku.Diculik.Gadis.Ini.Ditemukan.Bersama.Pacarnya.di.Puncak
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/08/12252931/Mengaku.Diculik.Gadis.Ini.Ditemukan.Bersama.Pacarnya.di.Puncak
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/09/03/340904/gara-gara-cemburu-sf-nekat-bunuh-mantan-pacar
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/09/03/340904/gara-gara-cemburu-sf-nekat-bunuh-mantan-pacar
http://surabaya.tribunnews.com/2013/03/11/pacaran-kebablasan-hamil-enam-bulan
http://surabaya.tribunnews.com/2013/03/11/pacaran-kebablasan-hamil-enam-bulan
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Dari tiga kasus tersebut dapat dilihat bahwa ketidak tahuan remaja akan 

pergaulan yang sehat sehingga berujung pada perilaku pacaran yang tidak sehat 

hingga terlibat dalam perilaku seks bebas. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Televisi menjadi sumber bagi para remaja untuk belajar akan banyak hal, 

bahkan akan hal-hal yang tidak dapat mereka pahami. Banyak hal positif yang dapat 

dipelajari dengan menonton televisi. Remaja dengan kondisi keingintahuan yang 

besar, mempelajari hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti halnya 

percintaan, seks, dan lain-lain. Kisah percintaan yang digambarkan dalam FTV 

yang bertemakan cinta, seringkali menjadi pedoman mereka dalam mengetahui, 

mempelajari, hingga meniru adegan-adegan yang digambarkan. 

FTV sebagai media hiburan dapat menghilangkan stress bagi penonton yang 

memiliki kejenuhan di tempat kerja, sekolah, maupun di rumah. Selain media 

hiburan, FTV juga memberikan informasi-informasi tentang trend masyarakat pada 

umumnya, serta dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat. Namun, tidak 

hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, FTV juga memberikan 

dampak negatif. Salah satu dampak negative dari FTV adalah mengajarkan 

bullying, mengajarkan kekerasan, dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial karena 

FTV seringkali menampilkan adegan-adegan mencela, kriminalitas, bahkan adegan 

dewasa. 

Banyaknya kasus perilaku pacaran yang tidak sehat dilakukan oleh remaja 

dikarenakan mereka meniru adegan yang mereka tonton di televise. Perilaku 
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pacaran yang dilakukan tidak hanya perilaku yang ditayangan dalam FTV, tetapi 

juga perilaku pacaran yang mengarah kepada seks bebas. 

Banyak remaja yang salah mengartikan tanda-tanda cinta dan nafsu, 

sehingga remaja cenderung terjerumus ke dalam seks bebas. BKKBN melakukan 

penelitian mengenai pergaulan bebas di beberapa kota besar di Indonesia. Hasilnya, 

63 persen remaja di kota-kota besar Indonesia telah berhubungan seks sebelum 

menikah. Pakar seks juga spesialis Obstetri dan Ginekologi Dr. Boyke Dian 

Nugraha di Jakarta juga mengungkapkan, dari tahun ke tahun data remaja yang 

melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitar lima persen pada 

tahun 1980-an, menjadi dua puluh persen pada tahun 2000. Kisaran angka tersebut, 

kata Boyke, dikumpulkan dari berbagai penelitian di beberapa kota besar di 

Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Palu dan Banjarmasin. 

Hasil penelitian menyebutkan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh anak-

anak Indonesia saat menonton siaran televise mencapai 5 jam dan bahkan lebih 

untuk setiap harinya. Intensitas menonton televise yang cenderung tinggi dan pada 

waku prime time memungkinkan anak-anak untuk meniru adegan-adegan yang ada 

di televise. 

(https://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/30944-anak-indonesia-

kedapatan-paling-lama-menonton-tv) 

Remaja mengganggap adegan-adegan yang ditayangkan di televise 

merupakan sebuah kenyataan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Semakin 

remaja beranggapan bahwa adegan-adegan yang ditampilkan di televise nyata, 
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maka akan semakin besar kemungkinan anak berfikir bahwa perilaku pacaran 

merupakan perilaku yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 58,7% responden menginginkan kehidupannya 

seperti tokoh idola yang dilihat di televise, dan 28,2% responden menyatakan 

bahwa tokoh di televise memiliki banyak kemiripan dengan kebiasaan orang-orang 

di kehidupan nyata seperti berpakaian, berperilaku, dan cara berbicara, serta 46,9% 

responden mengaku dengan menonton televise mereka dapat belajar mengatasi 

persoalan seperti yang dihadapi tokoh idola (Herieningsih 2015:44). 

Data penelitian di atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan anak untuk 

meniru perilaku-perilaku tokoh idola yang ada di dalam tayangan televise. Hal itu 

diduga karena tingginya intensitas menonton televise dan kurangnya komunikasi 

antara orangtua dan anak. Dari data-data tersebut, peneliti menemukan 

permasalahan “apakah terdapat hubungan antara inetensitas menonton FTV 

bertemakan cinta dan intensitas komunikasi orangtua & anak dengan perilaku 

pacaran remaja?” 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Antara 

Intensitas Menonton FTV Bertemakan Cinta & Intensitas Komunikasi Orang Tua 

dan Anak Dengan Perilaku pacaran remaja. 

1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN 

1.4.1. Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan 

mengenai hubungan media massa, komunikasi keluarga dan perilaku remaja. Selain 
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itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-

penelitian lain yang mengambil topik serupa. 

1.4.2. Praktis 

Penelitian diharapkan menjadi acuan bagi penentu kebijakan media dalam 

mengelola media agar dapat mengelola program acaranya dengan program-

program yang lebih mendidik dan tidak hanya keuntungan semata. 

1.4.3. Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kesadaran bagi 

orang tua & remaja untuk lebih berpikir kritis dan aktif lagi dalam memaknai 

program-program yang disajikan media, sehingga orang tua & remaja dapat lebih 

selektif terhadap tayangan di media. 

1.5. KERANGKA TEORI 

1.5.1. Paradigma Penelitian 

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma positivistic. Paradigma ini 

dilandasi pada suatu asumsi bahwa gelaja itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan 

gejala bersifat kausal (sebab-akibat), maka penelitian ini memfokuskan kepada 

beberapa variable saja. Pola hubungan antara variable yang akan diteliti selanjutnya 

disebut sebagai paradigma penelitian atau model penelitian (Sugiyono, 2009:8). 

Peneliti percaya segala sesuatu dapat diukur dan dinilai dengan angka-angka, 

bahwa angka adalah yang paling dapat rasional dalam menjelaskan fenomena. Hasil 
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data statistik yang didapatkan peneliti, kemudian akan diinterpretasi sesuai teori 

yang digunakan. 

1.5.2. State of The Art 

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya ternyata telah mendukung 

peneliti untuk meneliti efek media terhadap perubahan sikap kepada masyarakat. 

Seperti hasil data penelitian yang dilakukan oleh Ardhi Pratama Putra (mahasiswa 

Universitas Gunadarma), yang membahas tentang Hubungan Antara Intensitas 

Menonton Film Drama Romantis Dengan Kecenderungan Seks Pranikah Pada 

Remaja. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris adakah hubungan antara 

intensitas menonton film drama romantis dengan kecenderungan seks pranikah 

pada remaja. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja akhir yang berstatus 

mahasiswa fakultas psikologi tingkat awal semester 1 Universitas Gunadarma, 

Depok. Sampel yang dipilih adalah remaja akhir yang mempunyai rentang usia 18 

sampai 21 tahun yang menyukai film drama romantis dan menonton televisi lebih 

dari 4 jam dalam sehari sebanyak 60 orang. Dari hasil analisis data diketahui 

kecenderungan seks pranikah dan intensitas menonton film drama romantis pada 

uji korelasi sebesar 0,658 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (7<0,01), dengan 

demikian terlihat adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara intensitas 

menonton film drama romantis dengan kecenderungan seks pranikah pada remaja. 

Penelitian lain dilakukan oleh Yeni Sanjaya (mahasiswa Universitas Negeri 

Malang), yang membahas tentang Hubungan antara intensitas menonton sinetron 

dengan perilaku pacaran remaja di SMA Shalahuddin Malang. Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas menonton sinetron dengan 

perilaku pacaran remaja, dan merupakan penelitian deskriptif korelasional. Subjek 

penelitian sebanyak 56 siswa yang diambil dengan teknik purposive sampling dari 

populasi siswa kelas X dan XI SMA Shalahuddin Malang. Data intensitas 

menonton sinetron dikumpulkan dengan skala intensitas menonton sinetron model 

likert dengan koefisien validitas butir berkisar antara 0,311-0,829 dan koefisien 

reliabilitas sebesar 0,932. Sedangkan untuk data perilaku pacaran dikumpulkan 

dengan skala perilaku pacaran, menggunakan model likert dengan koefisien 

validitas butir berkisar antara 0,353-0,826 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,948. 

Data hasil penelitian dianalisis dengan korelasi Spearman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,230 dengan probabilitas error = 

0,087 > 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara intensitas menonton 

sinetron dengan perilaku pacaran remaja. 

Penelitian sebelumnya tidak memperhitungkan variable komunikasi antara 

anak dan orang tua yang dapat mempengaruhi perilaku remaja, sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti menambahkan variable intensitas komunikasi orang tua dan 

anak sebagai variable dependent kedua. 

1.5.3. Teori Belajar Sosial 

Teori belajar sosial atau Learning Social Theory adalah teori yang 

mengatakan bahwa orang belajar dari yang lain, melalui observasi, peniruan, dan 

pemodelan. Teori belajar sosial menjelaskan perilaku manusia dalam hal interaksi 

timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh 
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lingkungan. Orang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil 

dari perilaku tersebut. “Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional 

melalui pemodelan yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi 

sebagai panduan untuk bertindak.” Dalam penelitian mengenai hubungan antara 

intensitas menonton FTV bertemakan cinta dan intensitas komunikasi orang tua & 

anak, maka dapat diasumsikan bahwa remaja belajar mengenai lingkungan 

sosialnya melalui televisi dan hasil dari belajar inilah yang kemudian berfungsi 

sebagai panduan untuk bertindak dan menyebabkan perubahan perilaku pada 

remaja yang intens menonton FTV bertemakan cinta tersebut. 

Miller dan Dollard (dalam Baran & Davis 2010:228) berargumen bahwa 

pembelajaran secara imitasi berlangsung ketika para pengamat termotivasi untuk 

belajar, ketika petunjuk atau elemen perilaku harus dipelajari, ketika para pengamat 

menampilkan perilaku tersebut dan ketika para pengamat secara positif didukung 

untuk menirukan perilaku tersebut. Miller dan Dollard juga berpendapat bahwa 

karakter di media (model) dapat mempengaruhi perilaku hanya dengan ditayangkan 

di layar. 

Teori pembelajaran sosial mencakup baik imitasi dan identifikasi untuk 

menjelaskan bagaimana orang belajar melalui observasi terhadap orang lain dalam 

lingkungan mereka. Dengan kata lain, hal-hal yang mereka alami dalam lingkungan 

mereka, contohnya media massa dapat mempengaruhi perilaku orang. Menurut 

Bandura (dalam Baran & Davis 2010:230) pembelajaran sosial melalui penggunaan 

tayangan media beroperasi dengan salah satu cara, yaitu pembelajaran melalui 
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observasi, di mana konsumen dari tayangan dapat memperoleh pola-pola baru 

perilaku hanya dengan menonton tayangan tersebut. 

Kondisi yang diperlukan untuk pemodelan yang efektif adalah: 

1. Perhatian 

Bagi seorang individu untuk belajar sesuatu, mereka harus memperhatikan 

fitur dari perilaku yang dimodelkan. Termasuk kekhasan, afektif valensi, 

prevalensi, kompleksitas, nilai fungsional. Karakteristik seseorang (kapasitas 

sensoris misalnya, tingkat gairah, mengatur persepsi, penguatan sebelumnya) 

juga mempengaruhi perhatian. 

2. Retensi  

Manusia harus mampu mengingat detail dari perilaku untuk belajar dan 

kemudian mereproduksi perilaku. Termasuk pengkodean simbolis, gambaran 

mental, kognitif organisasi, latihan simbolis, latihan motorik. 

3. Reproduksi 

Dalam mereproduksi perilaku, seseorang harus mengatur tanggapan nya 

sesuai dengan perilaku model. Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan 

praktek. 

4. Motivasi 

Memiliki alasan yang baik untuk meniru. Termasuk motif seperti harapan 

masa lalu (behaviorisme tradisional), menjanjikan (insentif yang dibayangkan) 

dan perwakilan (melihat dan mengingat model yang patut ditiru). 
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1.5.4. Intensitas Menonton FTV Bertemakan Cinta dengan Perilaku 

Pacaran Remaja 

Ketika seseorang telah mendapat pengalaman dengan bagian dari media, 

kepuasan yang diperoleh kemudian akan mempengaruhi kepercayaan seseorang 

tersebut terhadap media yang selanjutnya menciptakan proses berputar. Hal ini 

sesuai dengan Teori Behaviorisme “Law of Effect” yang dikemukakan oleh 

Hoveland dalam Sumartono (2002:207) bahwa perilaku yang tidak mendatangkan 

kesenangan tidak akan diulangi, artinya apabila tindakan (act) dan reaksi (react) 

yang dilakukan berhasil memuaskan satu atau beberapa kebutuhan, maka tindakan 

dan reaksi itu di kemudian hari cenderung akan dilakukan lagi berulang-ulang dan 

akan menjadi kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari tingkah laku 

seseorang. 

Hal inilah yang terjadi pada remaja, dengan menonton FTV bertemakan 

cinta secara terus menerus dan berulang-ulang, remaja merasa mendapat 

kesenangan karena pengalaman dan pengetahuan mereka tentang tanda-tanda 

pacaran, perilaku berpacaran, dan cara-cara mendekati lawan jenis dalam 

percintaan. Remaja menonton dan meniru perilaku pacaran dalam FTV secara 

terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan tingkah laku remaja. 

1.5.5. Teori Komunikasi Keluarga (Family Communication Theory) 

Family Communication Patterns Theory merupakan salah satu teori yang 

muncul dalam disiplin Family Communication Theory dimana teori tersebut 

berhasil dikembangkan Mary Anne Fitzpatrick. Terdapat dua asumsi dasar dalam 
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teori ini, yang pertama bahwa fungsi dasar dari family communication yaitu 

menciptakan realitas sosial, asumsi yang ke dua menekankan bahwa realitas 

bersama tercipta melalui dua perilaku komunikasi yaitu conversation orientation 

dan conformity orientation (Littlejohn dan Foss 2009:384).  

Conversation orientation mengacu pada proses komunikasi yang terjadi 

antara orang tua dan anak dengan tujuan menemukan kembali makna melalui 

simbol atau object dari lingkungan sekitar. Dalam conversation orientation, proses 

interaksi yang dilakukan antara orang tua dan anak menciptakan hubungan hangat 

dan mendukung serta dapat menunjukan kepedulian satu dan lainnya. Proses 

interaksi dapat berupa percakapan atau proses diskusi yang dilakukan setiap saat. 

Seperti halnya pada komunikasi untuk pendidikan seks, orang tua dan anak ketika 

melakukan kegiatan diskusi, menemukan makna melalui topik seksualitas yang 

sedang dibahas. Makna tersebut dapat berupa misalnya pengetahuan anak mengenai 

pentingnya menjaga organ intim atau yang lainnya. Conformity orientation dapat 

ditandai dengan terbatasnya komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang 

tua yang berperan mendefinisikan realitas sosial bagi keluarga. Orang tua lebih 

menekankan pola asuh otoriter dan memberikan perhatian yang lebih sedikit 

terhadap pikiran dan perasaan anak-anak. 

Secara teoritis conversation orientation dan conformity orientation 

mendefinisikan empat tipe keluarga (Littlejohn dan Fosh 2009:384). Tipe keluarga 

pertama yaitu consensual families, pada consensual families memperlihatkan 

bagaimana orang tua mencoba bersikap terbuka dengan mendengarkan aspirasi 

anak, namun disisi lain orang tua berusaha sekaligus membujuk anak dalam 
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mengadopsi sistem kepercayaan mereka, terkait keinginan mempertahankan 

hierarki keluarga. Tipe keluarga ke dua yaitu plurastic families, tipe ke dua ini 

menekankan bahwa komunikasi dalam keluarga ditandai dengan interaksi terbuka 

dan tidak terbatas yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Meskipun orang tua 

bersikap terbuka mengenai nilai-nilai dan keyakinan mereka dalam sebuah 

keluarga, mereka tidak bertujuan untuk mengontrol anak dan mampu menerima 

pendapat yang berbeda dari anak-anaknya. Anak akan diberi kebebasan untuk 

belajar mandiri dan otonom dalam berkomunikasi secara persuasif. 

Tipe keluarga ke tiga yaitu protective families, dalam tipe keluarga ini 

komunikasi ditandai dengan kekuatan dari otoritas orang tua serta ketaatan anak, 

dimana perhatian yang diberikan kepada anak relatif sedikit untuk hal-hal yang 

bersifat konseptual. Orang tua dalam tipe keluarga ini, memiliki peran dalam 

mengambil keputusan mengenai segala sesuatu yang terjadi pada anak tanpa 

mencoba menjelaskan nilai-nilai aturan tersebut kepada anak. Anak-anak dari 

keluarga tersebut cenderung tidak mempercayai keputusan mereka sendiri dan lebih 

bergantung pada aturan yang berlaku pada keluarga. 

Tipe keluarga terakhir adalah leissez-faire families, dalam tipe keluarga 

tersebut ditandai dengan interaksi yang jarang dan biasanya tidak dapat 

mempengaruhi satu sama lain. Anggota keluarga dalam tipe ini secara emosional 

bercerai satu sama lain, dan memiliki sedikit minat terhadap pikiran dan perasaan 

anggota lainnya. Anggota keluarga dalam tipe ini belajar bahwa terdapat sedikit 

nilai dalam percakapan keluarga sehingga masing-masing anggota yang harus 

membuat keputusan sendiri. Anak-anak dalam tipe leissez-faire families lebih 
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rentan terhadap pengaruh eksternal karena mereka hanya menerima sedikit 

bimbingan perilaku dari orang tua. 

Menurut Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss (dalam Fajar, 2009:8-9) 

komunikasi efektif dapat menimbulkan lima hal: 

1. Pengertian 

Pengertian diartikan sebagai penerimaan pesan oleh komunikan yang 

sesuai dengan maksud komunikator. Dengan kata lain, komunikasi 

efektif akan mencegah terjadinya kegagalan penerimaan pesan. 

2. Kesenangan 

Komunikasi yang efektif bisa menimbulkan rasa senang pada setiap 

individu yang terlibat di dalamnya. 

3. Memengaruhi sikap 

Ketika berkomunikasi, seseorang berusaha untuk mempengaruhi 

pendapat, pengertian, pemahaman, bahkan sikap seseorang terhadap 

suatu hal. Komunikasi yang efektif bisa memberikan pengaruh tersebut. 

4. Hubungan sosial yang baik 

Sebagai mahluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk bergabung 

dalam kelompok, diterima di masyarakat, dihargai dan saling 

menghormati satu sama lain. Untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan 

tersebut, diperlukan komunikasi yang efektif, sehingga bisa tercapai 

hubungan sosial yang baik. 
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5. Tindakan 

Untuk menimbulkan tindakan, seseorang harus terlebih dahulu 

menanamkan pengertian, pemahaman, sekaligus menumbuhkan 

hubungan yang baik. 

 Berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar akan 

memberikan pengalaman dan pemahaman kepada seseorang tentang bagaimana ia 

menghadapi berbagai peristiwa. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang 

efektif agar proses sosialisasi tersebut berjalan dengan baik.  

Menurut Devito (2009:142), terdapat beberapa aspek untuk menilai intensitas 

komunikasi interpersonal, yaitu: 

1. Frekuensi komunikasi 

Tingkat keseringan seseorang dalam melakukan aktivitas komunikasi. 

2. Durasi yang digunakan untuk berkomunikasi 

Merujuk pada lamanya waktu yang digunakan saat berkomunikasi. 

3. Perhatian yang diberikan saat berkomunikasi 

Diartikan sebagai fokus yang dicurahkan atau perhatian partisipan pada saat 

komunikasi berlangsung. 

4. Keteraturan dalam berkomunikasi 

Menunjukkan adanya kesamaan kegiatan komunikasi yang dilakukan 

secara rutin dan teratur. 

5. Tingkat keluasan pesan saat berkomunikasi dan jumlah orang yang 

berkomunikasi 
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Merujuk pada keberagaman topik yang menjadi bahan pembicaraan, 

sedangkan jumlah orang berkomunikasi berkaitan dengan banyaknya orang 

saat komunikasi berlangsung. 

6. Tingkat kedalaman pesan saat berkomunikasi 

Merujuk pada adanya kejujuran, keterbukaan, dan sikap saling percaya antar 

partisipan pada saat berkomunikasi, sehingga pesan yang disampaikan pun 

bersifat mendalam dan pribadi. 

Secara teori, fungsi pokok komunikasi dalam keluarga tentu sulit berubah, 

akan tetapi dikarenakan masyarakat sekarang telah mengalami perubahan. Maka, 

tidak menutup kemungkinan sebagian dari fungsi sosial keluarga juga akan 

mengalami perubahan. Sedangkan, menurut Berns (dalam Ulfiah, 2016: 37), 

keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu sebagai berikut: 

1. Reproduksi 

Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di 

dalam masyarakat. 

2. Sosialisasi/Edukasi 

Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, 

pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke 

generasi yang lebih muda. 

3. Penugasan Peran Sosial 

Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, 

religi, sosial ekonomi, dan peran gender. 
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4. Dukungan Ekonomi 

Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan 

kehidupan. 

5. Dukungan Emosi/Pemeliharaan 

Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi 

anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya 

tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak. 

 Secara umum, keberfungsian keluarga merujuk pada kualitas kehidupan 

keluarga, baik pada level sistem maupun subsistem, dan berkenaan dengan 

kesejahteraan, kompetensi, kekuatan, dan kelemahan keluarga. 

1.5.6. Intensitas Komunikasi Orang Tua & Anak dengan Perilaku 

pacaran remaja 

Dalam keluarga, orang tua memberikan komunikasi dengan memberikan 

pengertian, kesenangan, serta menumbuhkan hubungan yang baik, sehingga anak 

mendapatkan pehaman dalam menyikapi dan bertindak dalam aktifitasnya.  

Pada masa remaja, seorang anak dapat terpengaruh dengan lingkungan 

sekitarnya sehingga dibutuhkan pengawasan orang tua agar remaja tidak terjerumus 

dalam kegiatan yang bersifat negative. Orangtua menjadi inti penting dalam 

keluarga yang memiliki control untuk dapat memberikan dan melakukan upaya 

yang terbaik untuk anaknya. Pengawasan yang diberikan orang tua menjadi salah 

satu bentuk kasih sayang yang diberikan kepada anaknya agar anaknya menjadi 

pribadi yang lebih baik seperti yang diingkan oleh orang tuanya. Beberapa bentuk 

pengawasan yang dilakukan orang tua adalah dengan memperhatikan dengan siapa 
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anaknya bergaul dan apa saja yang dilakukan anaknya sehingga tidak terjerumus 

pada perilaku negative seperti perilaku pacaran yang tidak sehat. 

1.5.7 Teori Cinta 

Sternberg (dalam Pratiwi, 2017: 160) mengemukakan teori segitiga cinta 

adalah bahwa cinta memiliki tiga bentuk utama (tiga komponen), yaitu: keintiman 

(intimacy), gairah (passion), dan keputusan atau komitmen (decision/commitment). 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai komponen cinta menurut Sternberg (dalam 

Sternberg dan Barnes, 1988):  

a. Keakraban atau keintiman (intimacy)  

Adalah perasaan dalam suatu hubungan yang meningkatkan 

kedekatan, keterikatan, dan keterkaitan. Dengan kata lain bahwa intimacy 

mengandung pengertian sebagai elemen afeksi yang mendorong individu 

untuk selalu melakukan kedekatan emosional dengan orang yang 

dicintainya. 

Hasil penelitian Sternberg dan Grajeg (dalam Sternberg dan Barnes, 

1988) menunjukkan keakraban mencakup sekurang-kurangnya sepuluh 

elemen, yaitu :  

1). Keinginan meningkatkan kesejahteraan dari yang dicintai  

2). Mengalami kebahagiaan bersama yang dicintai  

3). Menghargai orang yang dicintainya setinggi-tingginya  

4). Dapat mengandalkan orang yang dicintai dalam waktu yang 

dibutuhkan  

5). Memiliki saling pengertian dengan orang yang dicintai  
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6). Membagi dirinya dan miliknya dengan orang yang dicintai  

7). Menerima dukungan emosional dari orang yang dicintai  

8). Memberi dukungan emosional kepada orang yang dicintai  

9). Berkomunikasi secara akrab dengan orang yang dicintai 

10). Menganggap penting orang yang dicintai dalam hidupnya. 

b. Gairah (passion)  

Meliputi rasa kerinduan yang dalam untuk bersatu dengan orang 

yang dicintai yang merupakan ekspresi hasrat dan kebutuhan seksual. Atau 

dengan kata lain bahwa passion merupakan elemen fisiologis yang 

menyebabkan seseorang merasa ingin dekat secara fisik, menikmati atau 

merasakan sentuhan fisik, ataupun melakukan hubungan seksual dengan 

pasangan hidupnya. 

Komponen passion juga mengacu pada dorongan yang mengarah 

pada romance, ketertarikan fisik, konsumsi seksual dan perasaan suka 

dalam suatu hubungan percintaan. Dalam suatu hubungan (relationship), 

intimacy bisa jadi merupakan suatu fungsi dari seberapa besarnya hubungan 

itu memenuhi kebutuhan seseorang terhadap passion. Sebaliknya, passion 

juga dapat ditimbulkan karena intimacy. Dalam beberapa hubungan dekat 

antara orang-orang yang berlainan jenis, passion berkembang cepat 

sedangkan intimacy lambat. Passion bisa mendorong seseorang membina 

hubungan dengan orang lain, sedangkan initmacylah yang mempertahankan 

kedekatan dengan orang tersebut. Dalam jenis hubungan akrab yang lain, 
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passion yang bersifat ketertarikan fisik (physical attraction) berkembang 

setelah ada intimacy. 

Dua orang sahabat karib lain jenis bisa tertarik satu sama lain secara 

fisik kalau sudah sampai tingkat keintiman tertentu. Terkadang intimacy dan 

passion berkembang berlawanan, misalnya dalam hubungan dengan wanita 

tuna susila, passion meningkat dan intimacy rendah. Namun bisa juga 

sejalan, misalnya kalau untuk mencapai kedekatan emosional, intimacy dan 

passion bercampur dan passion menjadi keintiman secara emosional. Pada 

intinya, walaupun interaksi intimacy dan passion berbeda, namun kedua 

komponen ini selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya di dalam suatu 

hubungan yang akrab. 

c. Keputusan atau Komitmen (decision/commitment)  

Komponen keputusan atau komitmen dari cinta mengandung dua 

aspek, yang pertama adalah aspek jangka pendek dan yang kedua adalah 

aspek jangka panjang. Aspek jangka pendek adalah keputusan untuk 

mencintai seseorang. Sedangkan aspek jangka panjang adalah komitmen 

untuk menjaga cinta itu. Atau dengan kata lain bahwa komitmen adalah 

suatu ketetapan seseorang untuk bertahan bersama sesuatu atau seseorang 

sampai akhir. Kedua aspek tersebut tidak harus terjadi secara bersamaan, 

dan bukan berarti bila kita memutuskan untuk mencintai seseorang juga 

berarti kita bersedia untuk memelihara hubungan tersebut, misalnya pada 

pasangan yang hidup bersama. Atau sebaliknya, bisa saja kita bersedia 

untuk terikat (komit) namun tidak mencintai seseorang. 
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Komponen ini sangat diperlukan untuk melewati masa-masa sulit. 

Commitment berinteraksi dengan intimacy dan passion. Untuk sebagian 

orang, commitment ini adalah merupakan kombinasi dari intimacy dan 

timbulnya passion. Bisa saja intimacy dan passion timbul setelah adanya 

komitmen, misalnya perkawinan yang diatur (perjodohan). 

Keintiman dan komitmen nampak relatif stabil dalam hubungan 

dekat, sementara gairah atau nafsu cenderung relatif tidak stabil dan dapat 

berfluktuasi tanpa dapat diterka. Dalam hubungan romantis jangka 

pendek, nafsu cenderung lebih berperan. Sebaliknya, dalam hubungan 

romantis jangka panjang, keintiman dan komitmen harus memainkan 

peranan yang lebih besar (Sternberg, dalam Strernberg & Barnes, 1988). 

Ketiga komponen yang telah disebutkan di atas haruslah seimbang untuk 

dapat menghasilkan hubungan cinta yang memuaskan dan bertahan lama. 

Sedangkan, menurut John A. Lee dalam teori Color of Love, menyatakan 

enam tipe cinta yaitu: 

1. Eros 

Merupakan cinta yang, berdasarkan daya tarik fisik dan keterbangkitan 

fisik seperti cinta pada pandangan pertama. 

2. Ludus 

Cinta dianggap sebagai suatu permainan (Game-Playing Love) dan 

dapat dengan mudah mencintai seseorang lalu beralih ke yang lainnya. 
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3. Storge 

Merupakan cinta yang memiliki komitmen kuat terhadap hubungan 

yang telah dibuat. 

4. Mania 

Merupakan kombinasi antara eros dan ludus. Tipe cinta ini obsesif, 

sangat intens, penuh kecemasan, posesif, ada kebutuhan untuk 

menjamin cinta akan terus bertahan sampai kapanpun. 

5. Pragma 

Merupakan kombinasi antara ludus dan storge. Tipe cinta ini 

memikirkan pasangannya terus menerus dan memiliki kebutuhan yang 

sangat besar untuk dicintai. 

6. Agape 

Merupakan kombinasi antara eros dan storge. Tipe cinta ini penuh 

perhatian pada yang dicintai tanpa adanya kepentingan pribadi, melihat 

cinta sebagai sesuatu yang intens dan penuh persahabatan, serta 

memiliki keinginan saling menolong dimana kebutuhan yang dicintai 

didahulukan daripada kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 
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1.6. HIPOTESIS 

 Menurut Kriyantono (2006:28) yang didasarkan pada pernyataan Champion 

hipotesis merupakan pernyataan yang menjembatani dunia teori dan dunia empiris. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ha : Terdapat hubungan antara intensitas menonton FTV bertemakan 

cinta dan intensitas komunikasi orang tua & anak dengan perilaku pacaran 

remaja. 

2. Ho : Tidak terdapat hubungan antara intensitas menonton FTV 

bertemakan cinta dan intensitas komunikasi orang tua & anak dengan 

perilaku pacaran remaja. 

1.7. DEFINISI KONSEPTUAL 

1.7.1. Intensitas Menonton FTV Bertemakan Cinta 

Intensitas berarti kualitas dari tingkat kedalaman: kemampuan, kekuatan, 

daya atau konsentrasi terhadap sesuatu atau tingkat keseringan atau kedalaman cara 

atau sikap, perilaku seseorang. Intensitas dalam kehidupan sehari-hari 

menggambarkan tingkat atau. 

Menonton berarti aktivitas melihat sesuatu dengan tingkat perhatian tertentu 

(Sudarwan Danim, 1995:20). Menonton televisi yaitu aktivitas melihat siaran 

televisi sebagai media audio visual dengan tingkat perhatian tertentu. Sedangkan 

FTV bertemakan cinta adalah Film Televisi yang bertemakan kisah-kisah cinta 

dengan durasi pendek.  
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1.7.2. Intensitas Komunikasi Orang Tua Dan Anak 

 Intensitas komunikasi orang tua dan anak dapat diartikan sebagai jumlah 

komunikasi dan kualitas dari komunikasi yang dilakukan orang tua kepada 

anaknya. 

1.8. DEFINISI OPERASIONAL 

Variabel-variabel penelitian yang telah diuraikan secara konseptual di atas 

dapat dioperasionalisasikan sebagaimana berikut : 

1.8.1. Intensitas menonton FTV bertemakan cinta 

Untuk mengetahui tingkat intensitas menonton FTV dapat diukur melalui 

indikator sebagai berikut : 

- Frekuensi, seberapa sering menonton FTV bertemakan cinta. 

- Durasi, seberapa lama menonton FTV bertemakan cinta. 

- Kemampuan menyebutkan judul FTV. 

1.8.2. Intensitas komunikasi orang tua dan anak 

Untuk mengetahui tingkat intensitas komunikasi orang tua dan anak, dapat 

diukur melalui indikator sebagai berikut : 

- Frekuensi, seberapa sering anak berinteraksi dengan orang tua. 

- Durasi, seberapa lama anak berinteraksi dengan orang tua. 

- Variasi materi yang didiskusikan. 
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- Tingkat kedalaman (depth) dalam interaksi. 

- Tingkat keterlibatan kegiatan bersama keluarga (pergi bersama, 

liburan, dan menghadiri acara-acara keluarga). 

1.8.3. Perilaku Pacaran Remaja 

Untuk mengetahui perilaku pacaran remaja, dapat diukur melalui indicator 

sebagai berikut: 

- Pernah melakukan diskusi bersama atau tidak. 

- Pernah memberikan dan menerima dukungan emosional (dihibur ketika 

sedih, diberi semangat, dll) dari pacar. 

- Pernah melakukan kegiatan positif (belajar, olahraga, mengikuti kegiatan 

keagamaan) bersama atau tidak.  

- Pernah liburan bersama pacar atau tidak. 

- Pernah melakukan ciuman (kissing) atau tidak. 

- Pernah tidur dalam satu kamar atau tidak. 

- Pernah melakukan hubungan seks (make love) atau tidak. 
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1.9. METODE PENELITIAN 

1.9.1. Tipe penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe 

eksplanatori yaitu metode penelitian yang menjelaskan adanya hubungan kausal 

(sebab-akibat) antara variabel bebas yaitu Intensitas menonton FTV bertemakan 

cinta (X1), intensitas komunikasi orang tua dan anak (X2) dengan variabel terikat 

yaitu perilaku pacaran remaja (Y). 

1.9.2. Populasi 

Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi 

obyek penelitian. Elemen populasi ini biasanya merupakan satuan analisis. Populasi 

merupakan himpunan semua hal yang ingin diketahui. Dapat berupa kumpulan 

semua kota, semua wanita, semua perusahaan. 

Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto dalam bukunya “prosedur penelitian 

suatu pendekatan Praktek” mengatakan bahwa: “populasi adalah keseluruhan 

obyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus” (Arikunto;2002:108). 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berumur 15-18 tahun dimana pada 

saat ini sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. 
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1.9.3. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasi hasil penelitian 

sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat 

kesimpulan peneliti sebagai suatu yang berlaku pada populasi” (Arikunto 

2002:109). Penentuan jumlah sampel menggunakan nonprobability sampling yang 

sifatnya sederhana dengan teknik Purposive Sampling. 

Teknik purposive sampling digunakan peneliti dikarenakan untuk meneliti 

perilaku pacaran remaja, maka responden harus memiliki pengalaman dalam 

berpacaran. Peneliti menetapkan jumlah responden sebanyak 50 orang. 

1.9.4. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama. Sumber 

data primer adalah responden melalui kuesioner. Kegunaan data primer adalah 

untuk menguji kebenaran hipotesis untuk melihat keadaan populasi penelitian 

sampel yang ada. 

2. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber tambahan yang berasal dari data-data 

yang sudah diteliti dan dihimpun pihak-pihak lain berupa buku-buku pendukung, 

laporan, dan data foto-foto perilaku berpacaran remaja. 
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1.9.5. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, kuesioner adalah kumpulan daftar pertanyaan yang disusun secara 

sistematis dan berisi alternatif jawaban yang terstruktur yang harus diisi oleh 

responden. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

menggunakan wawancara kepada responden untuk dikemudian diisikan kedalam 

data yang sudah disiapkan. 

1.9.6. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka dilakukan pengolahan 

data melaui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing 

Meneliti kembali catatan-catatan dari data yang terkumpul untuk mengetahui 

apakah catatan tersebut cukup baik dan siap untuk di proses. 

2. Koding 

Pemberian simbol atau kode pada setiap data yang masuk dengan suara 

kategori-kategori tertentu. 
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3. Skoring 

Kegitan untuk memberi nilai berupa angka-angka pada jawaban pertanyaan 

untuk memperoleh data kuantatif yang diperlukan dalam proses pengujian 

hipotesis. Pemberian nilai ini diperoleh dari skala pengukuran pada setiap item 

pertanyaan dari kuesioner. 

4. Tabulasi  

Pengelompokan jawaban secara teratur dan teliti untuk menghitung 

banyaknya gejala yang masuk pada kategori tertentu dan menyajikannya dalam 

bentuk tabel. 

1.9.7. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Dimana untuk mencapai tujuan utama yaitu menganalisis hubungan 

antara intensitas menonton ftv bertemakan cinta & intensitas komunikasi orang tua 

dan anak dengan perilaku pacaran remaja adalah dengan menggunakan analisis 

korelasi Kendall. Analisis kendall digunakan untuk menguji hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian analisis Kendall yang digunakan 

yakni Kendalls W yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan dari hipotesis 

yang memiliki lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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1.9.8. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen penelitian yang 

digunakan uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat pengukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur (Fauzi 2009:209). Suatu instrumen dapat 

dikatakan valid atau sah apabila mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen 

dikatakan kurang valid apabila memiliki validitas rendah (Arikunto 2002:160). 

Cara yang paling sering digunakan untuk mengetahui validitas alat ukur adalah skor 

item dan skor totalnya. Koefesien korelasi antara skor dan skor totalnya harus 

signifikan. 

Realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya dan diandalkan (Singarimbun, 1995:140). Bila hasil 

pengukuran relatif konsisten ketika pengukuran diulangi dua kali lipat atau lebih, 

maka alat pengukur tersebut reliabel. Teknik untuk menetapkan reliabilitas alat 

pengukur itu didasarkan pada perbandingan antara hasil-hasil pengukuran yang 

dilakukan secara berulang-ulang pada sejumlah subjek yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 


