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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media massa adalah alat atau sarana untuk menyampaikan informasi 

kepada publik.  Salah satu dari media massa adalah media elektronik, seperti 

televisi, radio, dan internet. Televisi merupakan salah satu instrumen media 

informasi dan komunikasi elektronik yang memiliki daya pengaruh yang cukup 

besar terhadap masyarakat. Televisi sendiri dapat menyajikan siaran langsung 

yang memungkinkan untuk mendukung komunikasi dan informasi yang lebih 

efektif.  

Stasiun televisi merupakan suatu perusahaan media massa, dimana media 

massa tersebut memiliki empat fungsi yaitu fungsi penyalur informasi, fungsi 

mendidik, fungsi menghibur dan fungsi mempengaruhi (Pareno 2005, 7). Sebagai 

fungsi informasi berarti TV memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada 

pemirsa TV. Informasi yang didapat biasanya memiliki efek tersendiri pada upaya 

untuk mempengaruhi pola sikap, perbuatan dan pikiran penonton. Hal ini 

membuat stasiun televisi berupaya memberikan program-program acara yang 

menarik minat masyarakat sebagai pemirsa. 

Pemberitaan di media massa khususnya televisi, merupakan salah satu 

sarana untuk menyampaikan berita (pesan) yang paling diminati masyarakat pada 

umumnya. Penyampaian pesan yang disampaikan kepada penerima pesan 

(penonton) dengan cara yang lebih menarik yaitu dengan adanya tampilan audio 

visual sehingga terasa lebih hidup dan dapat menjangkau ruang lingkup yang 
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sangat luas, sehingga hal ini merupakan salah satu nilai positif yang dimiliki 

media masa televisi. 

Program berita di TV memiliki banyak informasi yang dapat diberikan 

untuk pemirsa, seperti berita-berita yang menurut bidang masalahnya yaitu 

politik, ekonomi, kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. Berita yang paling naas 

saat ini adalah berita mengenai kecelakaan seperti kecelakaan berlalu lintas.  

 Baru-baru ini ada berita kecelakaan yang menarik perhatian masyarakat, 

yaitu kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu, 8 September 2013 dini hari. 

Penyebab terjadinya kecelakaan maut ini adalah kelalaian dalam mengemudi yang 

disebabkan oleh ketidaksiapan fisik dan mental, karena pengemudi masih berumur 

13 tahun dan belum memiliki SIM. Pengemudi yang masih berumur 13 tahun ini 

adalah anak musisi terkenal di Indonesia, Ahmad Dhani, yang bernama Ahmad 

Abdul Qodir Jaelani alias Dul.  

Kecelakaan ini melibatkan tiga buah mobil di Tol Jagorawi KM 8. 

Kecelakaan ini terjadi saat mobil yang dikemudikan Dul menabrak pembatas jalan 

tol hingga masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak Toyota Avanza serta 

Daihatsu Gran Max. Akibat kejadian itu, tujuh dari 13 penumpang di Daihatsu 

Gran Max tewas dan penumpang lainnya mengalami cedera. 

Sampai saat ini, Dul ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan 

pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dul dianggap lalai dalam 

mengemudikan mobil terlebih ia juga tidak memiliki SIM.   
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Sebagai orang tua, Ahmad Dhani pun juga ikut merasa bersalah terhadap 

kecelakaan yang dialami oleh anaknya, mengingat kejadian tersebut memakan 

tujuh korban tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Sebagai orang tua 

juga harus bertanggung jawab, baik kepada korban maupun kelalaiannya dalam 

mengawasi anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Ahmad Dhani sebagai orang tua 

yang telah memberikan kendaraan mobil untuk anaknya tentu akan dinyatakan 

lalai dalam mendidik anaknya. 

Melalui berita-berita di TV mengenai kecelakaan anak Ahmad Dhani, 

menjadi topik berita yang menarik bagi masyarakat. Mengingat kelalaian 

pengemudi yang memiliki ketidaksiapan fisik dan mental, karena masih berumur 

13 tahun dan belum memiliki SIM, tentu akan memberikan pengaruh bagi 

masyarakat sendiri, terutama para orang tua yang berupaya untuk memberikan 

nasihat atau pelajaran untuk anak-anaknya dalam berkendara. Selain mengawasi 

anaknya, orang tua juga harus memberikan pendidikan yang baik untuk anak-

anaknya terutama dalam berkendara. 

Berdasarkan latar belakang diatas, pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana pengaruh pemberitaan kecelakaan Abdul, anak Ahmad 

Dhani di TV terhadap sikap penonton mengenai cara mendidik anaknya di warga 

perumahan Pondok Cibubur. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak 

kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan 

tersebut, televisi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari 
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masyarakat. Televisi sendiri menjadi bagian elemen komunikasi massa yang 

berperan sebagai media penyampaian pesan dari tujuan dasar komunikasi massa.  

Dari berbagai program yaitu berita yang disajikan oleh stasiun TV 

seperti TV One, memiliki daya tarik tersendiri bagi pemirsa TV. Berdasarkan 

pengamatan pendahuluan yang dilakukan peneliti pada sekelompok warga di 

Perumahan Pondok Cibubur RT 01 dan 02 RW 08 terdapat ketertarikan untuk 

menonton berita TV di TV One mengenai kecelakaan maut anak berusia 13 

tahun yang mengemudikan mobil sendiri, sehingga menarik minat peneliti untuk 

melakukan penelitian tersebut.  

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasikan sejauh mana 

pengaruh pemberitaan kecelakaan Abdul anak dari Ahmad Dhani pada 8 

September 2013 di Kabar Petang TV One terhadap sikap warga mengenai cara 

mendidik anak di Perumahan Pondok Cibubur RT 01 dan 02 RW 08 Cimanggis-

Depok. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh pemberitaan kecelakaan Abdul anak 

dari Ahmad Dhani pada 8 September 2013 di Kabar Petang TV One terhadap 

sikap warga mengenai cara mendidik anak di Perumahan Pondok Cibubur RT 01 

dan 02 RW 08 Cimanggis-Depok. 

Dari masalah pokok tersebut, dapat dirumuskan judul penelitian yaitu 

Pengaruh Pemberitaan Kecelakaan Abdul Anak dari Ahmad Dhani pada 8 

September 2013 di Kabar Petang TV One Terhadap Sikap Warga Mengenai Cara 
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Mendidik Anak di Perumahan Pondok Cibubur RT 01 dan 02 RW 08 Cimanggis-

Depok. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberitaan 

kecelakaan Abdul Anak dari Ahmad Dhani pada 8 September 2013 di Kabar 

Petang TV One terhadap sikap warga mengenai cara mendidik anak di Perumahan 

Pondok Cibubur RT 01 dan 02 RW 08 Cimanggis-Depok 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada 

peneliti dan pembaca dari hasil penelitian tentang pengaruh berita 

TV terhadap audiens. 

1.5.1.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan membantu 

industri pertelevisian di Indonesia dalam menayangkan sebuah 

berita. 

1.6  Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang lbih jelas dalam membahas 

permasalahan dalam penelitian ini, penelitian ini disampaikan secara sistemastis 

sesuai dengan prinsip penulisan karya ilmiah yang terbagi dalam enam bab 

sehingga akan memudahkan bagi pembaca untuk memahami serta mengambil 

suatu kesimpulan dari apa yang penulis bahas. Kemudian penulis membagi dan 
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mengelompokkan menjadi enam bab yang secara garis besar adalah sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Objek Penelitian. Bab kedua ini akan mengulas pengaruh 

pemberitaan secara umum, menjelaskan sejarah singkat dari TV One, memberi 

gambaran tentang pemberitaan mengenai kecelakaan anak Ahmad Dhani yaitu 

Abdul, dan warga Perumahan Pondok Cibubur RT 01 dan 02 RW 08 Cimanggis – 

Depok. 

Bab III Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini akan diuraikan definisi atau 

konsep-konsep dasar tentang televisi, berita secara umum, pengaruh berita 

televisi, serta teori atau informasi yang relevan untuk membangun alur pikir logis 

sehingga dapat membantu penulis mengambil dan merumuskan kesimpulan 

sebagai hasil dari penelitian ini. 

Bab IV Metodologi Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang tempat 

penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, sumber dan 

teknik pengumpulan dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

Bab V Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini, pokok-pokok permasalahan 

dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode 

penelitian seperti yang telah disampaikan pada bab III dengan didukung data yang 

diperoleh selama penelitian dan berpijak pada teori-teori yang disajikan pada 
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bagian tinjauan pustaka dan kemudian diinterpretasikan sebagai hasil dari 

penelitian ini. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari 

penelitian ini. Pada bagian ini akan disampaikan rumusan hasil penelitian berupa 

kesimpulan dan saran-saran yang berisi hal-hal yang mungkin belum dapat 

dicapai pada penelitian ini atau mungkin berupa rekomendasi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




