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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keingintahuan manusia terhadap informasi jelas tercantum dalam 

pasal Undang-Undang Dasar Negara kita, karena mendapatkan maupun 

menyampaikan informasi merupakan kebutuhan paling mendasar bagi 

manusia.
1
 Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28 F perubahan kedua UUD 

1945; 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia”.  

Salah satu media massa yang paling digemari masyarakat dalam penerimaan 

informasi saat ini salah satunya adalah media massa elektronik, yakni televisi, 

berdasarkan pengamatan beberapa ahli bidang pertelevisian menyebutkan 

bahwa informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat mengedepan 

dalam daya ingatan manusia lebih lama dibandingkan dengan media lain.
2
 

Televisi adalah pesawat sistem penyiaran gambar obyek yang 

bergerak dan disertai dengan bunyi melalui angkasa dengan menggunakan 

alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang 

listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat 

                                                            
1  Irma Saktiani, 2007, Sistem Penyiaran Televisi Indonesia (Studi Kasus TVRI JABAR dan 

Banten), Bandung: Kelir, Hal 1. 
2  Ibid, Hal 1-2. 
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serta bunyi yang dapat didengar, dipergunakan untuk penyiaran dan 

sebagainya.
3
  

Perkembangan media televisi saat ini di dunia bukan lagi terletak pada 

perangkat teknologinya, tetapi lebih jauh dari itu. Hal ini dapat dilihat dari 

sudut pandang politik. Tiap-tiap Negara di dunia, baik Negara maju maupun 

dunia ketiga, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap Negara lain 

dalam propaganda budaya, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan Negara. 

Akibat hal tersebut, pada akhirnya media televisi sebagai alat untuk 

menyampaikan aspirasi masyarakat dunia agitasi mental dan budaya serta 

menjajah pola perilaku sikap masyarakat dari suatu Negara.
4
 Berdasarkan 

kategori AC Nielsen, lembaga pemeringkat rating TV, ternyata tayangan 

reality show yang sekarang tayang di TV-TV Nasional ada sekitar 19 

program. Program yang diproduksi dengan biaya yang murah kalau tidak 

dibilang efisien ini didominasi oleh stasiun televisi yaitu Trans TV dan Trans 

7. Keduanya menyumbang 10 program dan sisanya dibagi antara Indosiar 

(IVM), Global (GTV), ANTV, Rajawali (RTV), TV One, dan TVRI 1, 

berdasarkan laporan rating minggu ke-50 (13-19 Desember 2015).
5
 

Acara televisi yang banyak berkembang saat ini yaitu infotainment, 

variety show, sinetron, kuis, dan yang sedang populer reality show. Dalam 

penelitian ini penulis memilih reality show karena reality show merupakan 

suatu acara yang diselenggarakan di televisi dan temanya bisa bermacam-

macam, ada yang berupa pencarian bakat, hingga menjebak kekasih dan 

                                                            
3  Tim Penyusun, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hal  994. 
4  Wawan Kuswandi, 1996, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, Hal 11. 
5  http://m.kompasiana.com/ipe/reality-show-atau-real-live-show_56830292d37a61630e83ec24 

Diunduh Selasa, 04 Oktober 2016 16:14 WIB 

http://m.kompasiana.com/ipe/reality-show-atau-real-live-show_56830292d37a61630e83ec24
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kawan, yang membedakannya dari acara-acara televisi lainnya adalah tidak 

adanya naskah atau jalan cerita yang disiapkan sebelumnya dan orang-orang 

yang terlibat di dalamnya pun bukanlah aktor atau artis, sebagai bentuk segala 

upaya bagi pemilik stasiun televisi untuk menarik para penonton menonton 

acara mereka. Bahkan terkadang, acara tersebut tidak layak untuk 

dipertontonkan, namun tetap “dipaksakan” untuk ditayangkan. Sehingga 

pembentukan karakteristik masyarakat sebagian dikarenakan melihat televisi 

yang mereka tonton.  

Dibalik eksistensi reality show di media massa televisi, perlu 

dipikirkan sejenak tentang apa dan siapa yang menonton acara tersebut. 

Bahkan di setiap reality show lebih kepada tidak menunjukkan bahwa reality 

show ini layak ditonton oleh siapa. Tidak jarang reality show menggunakan 

tema seperti persaingan, problema hidup, rekayasa jebakan, diangkatnya 

status seseorang dengan diberikan uang banyak, pencarian bakat, hingga 

percintaan orang dewasa yang tidak sepantasnya dikonsumsi oleh anak yang 

belum dewasa ataupun anak yang belum cakap. Karena itulah tidak menutup 

kemungkinan bahwa anak-anak juga menonton tayangan tersebut.  

Membicarakan dampak negatif terhadap anak, tak akan pernah selesai. 

Selain itu, porsi waktu dari tayangan televisi untuk anak yang sedikit dan 

terbatas, bukanlah faktor mutlak yang menyebabkan terganggunya 

kepribadian anak.
6
 Dari 136 anak yang diteliti, sebagian anak lebih cenderung 

untuk menggunakan televisi sebagai media hiburan. Terbukti angka yang 

diperoleh, yaitu sebanyak 74 responden (54,4%), sedangkan yang 

                                                            
6  Wawan Kuswandi,Op.Cit, Hal. 63. 
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menggunakan sebagai media informasi ada 62 responden (45,6%).
7
 Selisih ini 

mungkin kurang begitu berarti karena perbedaannya yang kecil. Hasil ini 

menunjukkan bahwa bagi anak, menonton televisi adalah sebuah hiburan. 

Karena televisi adalah media hiburan.
8
 

Anak secara khusus adalah sebagai konsumen menonton acara reality 

show. Yang mana perlindungan anak menjadi salah satu alat untuk mencapai 

pemenuhan Deklarasi Hak Anak-anak dalam asas ke-10, yang menyatakan 

anak-anak harus di lindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk 

diskriminasi, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. 

Seharusnya, adanya perlindungan terhadap anak juga dapat dijadikan solusi 

bagi terbatasnya tayangan-tayangan reality show yang mengudara di televisi. 

Seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1, 

yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kemudian 

selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, hak-hak sebagai anak juga diatur dalam  Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 12, 

yaitu: “Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, 

                                                            
7   Azizah Nurcahyo Wulandari, 2006, Anak Dan Sinetron (Studi Tentang Perlindungan Hukum 

Anak Sebagai Konsumen Televisi), Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Tidak dipubblikasikan, Hal 4. 
8  Arini Hidayat, 1998, Televisi dan Perkembangan Sosial Anak, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

Hal 103 
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dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah 

dan negara”. 

Selain, kedua Undang-Undang tersebut acara yang ditayangkan oleh 

satu media televisi pada satu stasiun televisi juga harus memuat tujuan dan 

fungsi penyiaran itu sendiri. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran yang terdapat di dalam Pasal 3 yang memuat 

tentang tujuan penyiaran, yaitu: 

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh 

integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang 

beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakar yang 

mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri 

penyiaran Indonesia.” 

Sedangkan fungsi dari penyiaran itu sendiri, yaitu terdapat di dalam Pasal 4 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang 

memuat tentang: “Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai 

fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan 

perekat sosial.” 

Maka dengan jelas diterangkan bahwa seharusnya Pemerintah ikut 

ambil andil dalam melindungi ha-hak anak sebagai penerus bangsa untuk 

dilindungi, meskipun secara tidak langsung. Hal-hal sederhana seperti itu saja 

berdampak besar apabila dibiarkan, apalagi dengan melihat pertumbuhan 

anak zaman sekarang. 

Sudah adanya beberapa penelitian tentang siaran televisi dan anak 

sebagai konsumen yang sudah dilakukan antara lain Azizah Nurcahyo 
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Wulandari dengan judul “Anak dan Sinetron (Studi Tentang Perlindungan 

Hukum Anak Sebagai Konsumen Televisi)” pada Tahun 2006, Penelitian yang 

dilakukan oleh Mashita Dewi Arini dengan judul “Siaran Televisi dan Anak: 

Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotaiment” Tahun 

2013. Dengan adanya dua penelitian terdahulu tentang siaran televisi dan 

anak sebagai konsumen, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

perlindungan hukum terhadap penayangan reality show dengan anak sebagai 

konsumen. Dengan latar belakang tersebut penulis mengambil judul 

HUKUM DAN KONSUMEN ANAK (Studi Perlindungan Hukum 

Terhadap Penayangan Reality Show di Televisi). 

B. Pembatasan Masalah  

Dalam hal penulisan hukum ini agar tidak terjadi kerancuan dalam 

permaslahan dan pembahasan masalah. Penulis akan melakukan membatasi 

permasalahan yang diteliti dengan harapan dalam pembahasan dapat 

dilakukan secara tuntas serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

yang diteliti. Maka dari itu penulis memberikan pembatasan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Yang penulis maksud dari penayangan siaran televisi ini adalah 

penayangan program reality show dengan anak sebagai konsumen dari 

penayangan program tersebut. Dengan menitik beratkan pada saluran 

televisi antara lain: Trans Tv, Trans 7, dan RCTI.  

2. Selain itu juga penulis akan menitik beratkan terhadap perlindungan 

hukum yang diberikan pada anak sebagai konsumen reality show. 
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C. Rumusan Masalah 

Supaya mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti 

serta untuk menghindari tidak terjadinya salah sasaran dari apa yang hendak 

ditemukan dalam penelitian ini, maka penulis dalam penelitian ini akan  

menekankan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil penayangan reality show di stasiun televisi Trans Tv, 

Trans 7 dan RCTI?  

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang 

mengkonsumsi  tayangan reality show di stasiun televisi Trans Tv, Trans 

7 dan RCTI?  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan 

di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan profil penayangan reality show di stasiun televisi 

Trans Tv, Trans 7 dan RCTI.  

2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen anak 

yang mengkonsumsi tayangan reality show di stasiun televisi Trans Tv, 

Trans 7 dan RCTI. 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan bagi penulis manfaat yang 

hendak diperoleh adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam 

penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal 

yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain hal 

itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada 

khasanah ilmu hukum umumnya, dan terhadap hukum 

perlindungan konsumen khususnya. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, 

serta sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Profil penayangan reality show di stasiun televisi 

Acara realitas (bahasa inggris: reality show) adalah genre acara 

televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-akan benar 

berlangsung tanpa skenario, dengan pemain yang umunya khalayak 

umum biasa, bukan pemeran. Acara reality show biasanya menggunakan 

tema seperti persaingan, problem kehidupan, pencarian bakat, pencarian 

pasangan hidup. Menurut Widyaningrum dan Christiastuti, reality show 

juga adalah suatu acara yang menampilkan realitas kehidupan seseorang 
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yang bukan selebriti lalu disiarkan melalui jaringan TV, sehingga bisa di 

lihat oleh orang banyak. 

Reality show yang notabennya acara yang tak berskenario, terjadi 

secara spontan begitu saja sehingga para penonton di buat penasaran 

dengan apa yang akan dilakukan. Semakin pesatnya perkembangan dunia 

industri, dalam bentuk kecanggihan teknologi, maka aneka macam bentuk 

tayangan acara televisi terutama reality show akan semakin canggih. 

Kondisi ini di satu sisi akan mempermudah konsumen untuk memperoleh 

dan memilih tayangan reality show mana yang diinginkan. Tetapi, disisi 

lain ternyata menimbulkan kebingungan karena tidak adanya informasi 

yang jelas mengenai reality show tersebut digunakan bagi batasan ukuran 

umur yaitu anak-anak, remaja, dewasa, atau segala umur.  

Masyarakat bahkan anak-anak dapat menonton beragam acara 

televisi salah satunya yaitu reality show, penulis akan menguraikan profil 

reality show yang ditunjukkan oleh tiga stasiun televisi yaitu Trans Tv, 

Trans 7, dan RCTI.  

Terdapat banyak sekali tayangan reality show yang dapat 

dikonsumsi anak-anak. Pada tahap ini, anak-anak mudah dan cepat 

terangsang oleh setiap pergerakan (visual) dan persuaraan (audio). Hal ini 

yang jelas bukan merupakan konsumsi yang layak bagi anak yang belum 

dewasa atau belum cakap. 
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2. Perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai konsumen reality 

show 

 Anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang 

sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan 

penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek 

pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali suatu 

Negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti 

melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia 

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
9
  

Semakin pesatnya perkembangan dunia industri, dalam bentuk 

kecanggihan teknologi, maka aneka macam bentuk tayangan acara 

televisi terutama reality show akan semakin canggih. Kondisi ini di satu 

sisi akan mempermudah konsumen untuk memperoleh dan memilih 

tayangan reality show mana yang diinginkan. Tetapi, disisi lain ternyata 

menimbulkan kebingungan karena tidak adanya informasi yang jelas 

mengenai reality show tersebut digunakan bagi batasan ukuran umur 

yaitu anak-anak, remaja, dewasa, atau segala umur.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa: “anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan”. Dengan banyaknya tayangan reality show 
                                                            
9   Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidanan Bagi Anak indonesia, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, Hal. 1 
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mengandung gambaran tentang nilai-nilai dari perilaku anti-sosial 

(seperti tamak, licik, berbohong), program tersebut harus juga 

menggambarkan sanksi atau akibat perbuatannya tersebut. Yang mana 

anak dalam hal ini menjadi konsumen dalam hal anak mengkonsumsi 

tayangan acara reality show, adapun pengertian konsumen menurut Pasal 

1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang berbunyi: 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan.” 

Anak yang melihat tayangan reality show di televisi maka anak 

tersebut adalah konsumen sehingga konsumen anak mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen” 

Kerangka berpikir merupakan alur untuk menggambarkan secara 

umum atau garis besar cara berpikir terhadap permasalahan yang diteliti 

dan diilustrasikan dalam bentuk bagan atau skema. Kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 

tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 

tentang Standar Program Siaran, dari sini maka akan terlihat substansi 

reality show tersebut layak dikonsumsi oleh anak atau tidak, sudah sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijadikan landasan oleh 

Pemerintah selaku penyedia fasilitias informasi terhadap para pihak yang 

ingin melakukan penyiaran informasi sesuai dengan aturan yang berkaitan 

dengan penyiaran yang di atur dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran. Selain itu hak-hak anak juga akan dilindungi oleh 

Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.  

Keberadaan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 

01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Nomor 

02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 tentang  Perlindungan Anak akan dijadikan dasar 

hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen anak 

dalam melihat dan menikmati tayangan reality show di acara televisi. 
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Bagan kerangka berpikir : 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

DASAR HUKUM 

 

 

  

  

 

 

 

 

Perlindungan                Perlindungan 

  Konsumen         Konsumen  

 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak 

1. UU Nomor  32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

2. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

3. UU Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 

01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran 

dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program 

Siaran 

Tayangan reality show yang di tayangkan di televisi 

yang anak menjadi konsumen  

atas tayangan tersebut 

KONSUMEN ANAK  
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adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu
10

. Adapun dalam 

membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan 

perlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitru seperti 

berikut :  

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai 

suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya, 

yang ada di masyarakat.
11

 

2. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif  karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis 

tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu 

bagaimana profil penayangan reality show yang disiarkan oleh beberapa 

stasiun televisi yang akan diteliti dan bagaimana perlindungan hukum bagi 

anak sebagai konsumen. 

3. Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data 

sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, 

yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan 

                                                            
10  Bambang, Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2 
11  Roni Hanitjo, 1994,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 

Hal 13-14. 
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objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut berupa tayangan 

reality show di beberapa stasiun televisi, yaitu:  

a. Trans Tv  : Katakan Putus dan Anti Jones; 

b. Trans 7   : Rumah Uya; 

c. RCTI   : Rising Star; 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan. Dimana pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, mengiventarisasi dan mempelajari data-data sekunder. 

5. Metode Analisis Data  

 Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan 

cara normatif kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan 

diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan 

teori ilmu hukum yang telah ada kemudian akan didiskusikan dengan data 

yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang 

utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum inconcreto-nya. 

6. Jadwal waktu Pelaksanaan 

Unsur Pelaksana/ 

waktu 

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 

Penyusunan 

praproposal 
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Penyusunan proposal                     

Seminar proposal                     

Pengumpulan data                     

Analisis data                     

Penyusunan laporan                     

 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, 

serta penjabaran isi dari penelitian, maka penulis menyusun sistimatika dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang   

B. Pembatasan Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian 

F. Kerangka Pemikiran 

G. Metode Penelitian 

H. Sistematika Penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
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2. Asas-asas Perlindungan Konsumen 

3. Tujuan Perlindungan Konsumen 

4. Pihak-pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen 

5. Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Konsumen dan 

Pelaku Usaha 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA MASSA 

1. Pengertian Media Massa 

2. Fungsi Media Massa 

3. Ciri-ciri Media Massa 

4. Efek Media Massa 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG REALITY SHOW 

1. Pengertian Reality Show 

2. Bentuk-bentuk Reality Show 

3. Awal Mula Munculnya Reality Show 

D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI 

KONSUMEN REALITY SHOW 

1. Pengertian Anak 

2. Pengertian Konsumen 

3. Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Konsumen Reality 

Show 

4. Perlindungan Hukum 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam hal ini akan diuraikan mengenai profil reality show 

yang ditayangkan di stasiun televisi dan perlindungan hukum yang 

diberikan terhadap anak sebagai konsumen reality show yang 

ditayangkan di televisi. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


