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PENGARUHAKSES MEDIA TELEVISI TERHADAP PERILAKU 

BULLYING SISWA SEKOLAH DASAR DI SD NEGERI KUTOHARJO 1 

KECAMATAN PATI 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis kontribusi akses media televisi 

terhadap perilaku bullying. 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akses 

media televisi terhdap tindakan perilaku bullying siswa sekolah dasar di SD 

Negeri Kutoharjo I. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data 

dilakukan menggunakan angket dan dokumentasi. Varibael dalam penelitian ini 

adalah variabel terikat yaitu perilaku bullying dan variabel bebasnya yaitu akses 

media media televisi. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 5 dan 

6 SD Negeri Kutoharjo 1 Kecamatan Pati yang berjumlah 54 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 48 siswa. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah 

propability sampling dengan menggunakan proposional random sampling dan 

jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan tabel Krejcie 

dengan tingkat kesalahan 5% Uji validitas data dengan menggunakan uji validitas 

dan reliabilitas data. Uji prasyarat analisis dengan menggunakan uji normalitas. 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat kontribusi yang signifikan akses 

media televisi  terhadap perilaku dengan nilai  Fhitung 9.394  > Ftabel 3.19. 2) Dari 

hasil uji R
2 

diperoleh hasil 0.170, sehingga akses media televisi mempunyai 

pengaruh sebesar 16.7% terhadap perilaku bullying di SD N Kutoharjo 01 

Kecamatan Pati.  

 

Kata Kunci: akses media televisi, perilaku bullying 

 

Abstract 
This study aims to: 1) Analyze the contribution of television media access to bullying 

behavior. 2) To find out how much influence the influence of television media access on 

bullying behavior of elementary school students in SD Negeri Kutoharjo I. This type of 

research is quantitative research. The data used in this study are primary data. Data 

collection techniques are done using a questionnaire and documentation. The variable in 

this study is the dependent variable that is bullying behavior and the independent 

variable is the media access to television media. The population in this study were all 

grade 5 and 6 students of SD Negeri Kutoharjo 1 Pati District, which amounted to 54 

students. The sample in this study amounted to 48 students. The sampling technique in 

this study is propability sampling using proportional random sampling and the number of 

samples in this study was determined using the Krejcie table with an error rate of 5% 

Test the validity of the data using the validity and reliability of the data. Test the analysis 

prerequisites using the normality test. Data analysis techniques using simple linear 

regression analysis techniques. The results showed that: 1) there was a significant 

contribution of television media access to behavior with a value of Fcount 9,394> Ftable 

3.19. 2) From the R2 test results obtained 0.170 results, so that television media access 

has an influence of 16.7% on bullying behavior in SD N Kutoharjo 01 Pati District. 

 

Keywords: access to television media, bullying behavior 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap hari berbagai stasiun televisi menanyangkan film dan sinetron yang penuh 

dengan adegan kekerasan dan mistik, juga liputan bencana alam, kerusuhan, aksi 

teroris, penculikan, kriminalitas atau kejahatan mengerikan yang ditonton oleh 

keluarga termasuk anak-anak. 

Media televisi merupakan bagian dari media elektronik audiovisual yang 

tidak hanya diakses oleh orang dewasa, tetapi juga dapat diakses secara 

bebas oleh anak-anak, terutama anak sekolah. Penelitian Pradekso (2014) yang 

menggunakan metode kuasi-eksperimental di Kecamatan Tembalang, Semarang, 

Jawa Tengah menunjukkan bahwa 64 persen dari 28 anak kelas 5 SD dapat 

menghabiskan waktu 3-6 jam untuk menonton televisi. 

Media televisi memiliki keterbatasan (Nando dan Pandjaitan 2011). Acara 

yang ditayangkan di televisi tidak selamanya aman bagi anak. Banyak acara-

acara televisi yang dibuat hanya untuk hiburan semata dan tidak diisi dengan 

nilai-nilai edukatif yang baik untuk anak. Acara televisi untuk anak banyak diisi 

dengan tayangan atau adegan yang mengandung kekerasan. Data Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2008, jumlah 

acara yang ditegur sebanyak 51 dan yang dihentikan sementara sebanyak dua 

acara. Data ini meningkat pada tahun 2009, jumlah pengaduan masyarakat 

sebanyak 7513. Program acara yang diadukan paling banyak mengandung unsur 

kekerasan sebanyak 835 acara. Jumlah acara yang ditegur sebanyak 55 acara, 

diberi himbauan sebanyak 43 acara, yang diklarifikasi sebanyak 8 acara, yang 

dibei peringatan sebanyak 8 acara, dan yang dihentikan sementara sebanyak 8 

acara. Sebagian besar pengaduan masyarakat dan pelanggaran tersebut 

menyangkut kekerasan dan pornografi (Surokim 2011). 

Penelitian Chris, Gina, dan Kristen (1995) diacu dalam Wilson (2008) 

menemukan bahwa beberapa kartun yang sering ditonton anak banyak 

mengandung kekerasan, contohnya Power Rangers yang mengandung 

perkelahian. Penelitian eksperimental Chris, Gina, dan Kristen (1995) diacu 

dalam Wilson (2008) menemukan bahwa anak laki-laki yang menonton kartun 

Power Rangers tersebut melakukan kekerasan fisik, seperti menendang dan 

memukul yang lebih sering dibandingkan anak laki-laki yang tidak menonton 
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tayangan tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa adegan dalam tayangan 

kekerasan dapat menimbulkan perilaku kekerasan dalam diri anak. Salah satu 

bentuk kekerasan yang dapat ditiru oleh anak dari tayangan televisi adalah 

bullying. Fekkes, Pijpers, & Verloove-Vanhorick 2004, Kaltiala-Heino, 

Rimpelae, & Rantanen (2000), Srabstein, Mc Carter, Shao, & Huang (2006) 

diacu dalam Rivers et al. (2009) mendefinisikan bullying sebagai bentuk dari 

kelainan mental psikosomatis yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan 

korban-korban yang mengalami bullying akan mengalami depresi dan kecemasan 

yang berlebihan. 

Olweus (1999) diacu dalam Laeheem, Kuning, dan Mc Neil (2010) 

menyatakan bahwa perilaku bullying di sekolah adalah perilaku yang termasuk 

menyakiti, baik fisik maupun verbal. Wang (2009) mengklasifikasikan bullying 

menjadi empat jenis, yaitu bullying verbal, bullying fisik, bullying tidak langsung 

(relational bullying), dan bullying melalui media internet (cyber bullying). 

Penelitian ini akan membahas tiga jenis perilaku bullying, yaitu bullying verbal, 

bullying fisik, dan bullying tidak langsung (relational bullying). Bullying 

fisik adalah bullying yang mengintimidasi dengan fisik secara langsung seperti 

memukul, mencubit, mendorong, menyembunyikan atau merusak barang orang 

lain dan menendang. Bullying verbal adalah bullying yang mengintimidasi 

dengan verbal secara langsung seperti mengejek, memanggil dengan sebutan 

yang tidak baik, dan menertawakan. Bullying tidak langsung (relational bullying) 

adalah bullying yang tidak terlihat atau disebut bullying secara tidak langsung 

seperti membuat gosip, mengucilkan teman, dan memandang sinis. 

Kasus bullying sudah banyak terjadi di Indonesia. Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama tahun 2010 hingga 2014, terdapat 

peningkatan sebesar 926 kasus terhadap laporan kekerasan di bidang 

pendidikan anak. Tahun 2010 KPAI mencatat terjadi 2413 kasus, tahun 2011 

meningkat menjadi 2508 kasus kekerasan, tahun 2012 kembali meningkat 

menjadi 2637 kasus, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 2792 kasus, dan 

tahun 2014 meningkat menjadi 3339 kasus. Bullying yang dimaksud KPAI 

adalah berbagai bentuk kekerasan di sekolah, tawuran pelajar, diskriminasi 

pendidikan, ataupun aduan pungutan liar (KPAI diacu dalam Purbasari 2014). 
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Kasus-kasus bullying yang terjadi pada anak tentu sangat meresahkan. 

Perilaku bullying dapat dipelajari anak dari berbagai sumber, terutama dari 

tayangan televisi. Penelitian Kuntsche (2006) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara banyaknya waktu yang dihabiskan anak untuk menonton televisi 

dengan perilaku bullying terutama bullying verbal. Hal ini diperkuat oleh 

penelitian Stavrinides et al. (2013) yang melibatkan 417 siswa kelas 6 SD di 

Cyprus menyatakan bahwa pemilihan tayangan kekerasan oleh anak akan 

menyebabkan perilaku bullying pada anak. Hal inilah yang mendasari 

penelitian mengenai pengaruh akses media televisi terhadap perilaku bullying 

anak. 

Kabupaten Bogor juga mempunyai masalah terkait perilaku bullying yang 

cukup tinggi. Penelitian Latifah (2012) terhadap 60 orang anak usia sekolah di 

perdesaan di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, menyatakan kasus bullying 

yang terjadi di sekolah dan dilakukan oleh siswa kelas 4 dan 5 SD mencapai 65 

persen. Hal inilah yang mendasari pemilihan Kabupaten Bogor sebagai lokasi 

penelitian. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “Pengaruh Akses Media Televisi terhadap Perilaku 

Bullying Siswa Sekolah Dasar  (Studi Kasus di SD Negeri Kutoharjo 1 dan SD 

Negeri Kutoharjo 2)”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitaif 

dengan desain penelitian dengan menggunakan cross-sectional study. Jenis data 

dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

menmggunakan kuesioner. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 

di SD Negeri Kutoharjo 1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas 5 dan 6 di SD Negeri Kutoharjo 1. Tenik sampling ditentukan dengan 

menggunakan teknik propability sampling dengan menggunakan proposional 

random sampling dengan cara undian. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian 

ini 48 siswa. Metode analisa data penelitian ini adalah analisa regresi linier 

berganda dengan rumus Y = a + b.X + e 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Diskripsi Data Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Hasil Diskripsi Variaabel Akses Media Televisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Hasil Diskripsi Variabel Perilaku Bullying 

 

3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal ataupun tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dihitung 

dengan mencari nilai liliefors hitung. Dengan syarat data berdistribusi normal 

apabila nilai liliefors hitung < liliefors tabel. 

Tabel 1. Hasil Uji normalitas 

 Lhitung Ltabel Keterangan 

Akses Media Televisi 0.109 0.157 Normal 

Perilaku Bullying 0.089 0.157 Normal 
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Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa variabel akses media televisi dan 

perilaku bullying mempunyai nilai Lhitung < Ltabel, sehingga dapat disimpulkana 

bahwa data variabel akses media televisi dan variabel perilaku bullying 

berdistribusi normal. 

3.3 Uji Hipotesis 

3.3.1 Menentukan Persamaan Regresi linier Sederhana 

Y = 44.64 + (-0.558)X       (1) 

a  =  konstanta berniali positif sebesar 45.192, sehingga variabel akses 

media televisi mempunyai pengaruh terhadap perilaku bullying. 

b = nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar (-0.609), maka 

apabila acara televisi yang ditonton siswa jelek akan berdamapak 

pada perilaku siswa untuk melakukan perilaku bullying terhadap 

teman atau oran lain. 

3.3.2 Menghitung nilai r 

rxy = n∑XY - (∑X)(∑Y) 

√{n∑X² - (∑X)²}{n∑Y² - (∑Y)²} 

= (48)(3372) - (1049)(1557) 

√{48. (23489) - (1049)²}{48. (51539) - (1557)²} 

= 1618176 - 1633293 

√{27071}{49623} 

= -15117 

√1343344233 

= -15117 

36651,66071 

      

rxy   -0,412450615 = -0,412 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, didapatkan bahwa niali rhitung > 

rtabel dengan rhitung berniali negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

(2) 
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akses media televisi mempunyai pengaruh buruk untuk anak berperilaku 

bullying. 

3.3.3 Menghirung nilai R
2 

(koefisien Determinasi) 

R² = (rxy)² 

 

 
= (-0,412450615)² 

 
R² = 0,17011551 = 0,170 

 

Berdasarkan hasil perhitungan R
2 

(koefisien Determinasi), didapatkan hasil 

nilai R
2 sebesar 0.167

, sehingga akses media televisi mempunyai pengaruh sebesar 

16.7% dan sebesar 83.35% perilaku bullying anak dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

3.3.4 Mencari nilai F 

F = R²/m   

(1-R²)/(N-m-1) 

= 0,170116 

(0,833)/(46) 

= 0,170116 

0,018109 

Fhitung = 9,394134 = 9,394 

 

Ftabel = 3,190727 

 

Berdasarkan hasil perhitungan F didapatkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akses media televisi mempunyai 

pengaruh terhadp perilaku bullying di SD Negeri Kutoharjo i dan SD Negeri 

Kutoharjo II. 

3.4 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisa data didapatkan bahwa nilai koefisien regresi (b) 

bernilai negatif sebesar – 0. 558, dengan hasil uji F didapatkan bahwa hasil nilai 

Fhitung 9.394 > Ftabel 3.19, dan hasil pengujian koefisien determinasi sebesar 0.167. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akses media televisi mempunyai 

(3) 

(4) 
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kontribusi negatif terhadap perilaku bullying di SD Negeri Kutoharjo 01, dengan 

memberikan pengaruh sebesar 17 %.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitri 

(2018), Nunky Ajeng (2015), dengan hasil bahwa akses media televisi 

mempunyai pengaruh terhadap perilaku bullying. Penelitian serupa dilakukan oleh 

Dewi Marguanti (2016) dengan hasil bahwa frekuensi menonton tayangan 

kekerasan mempunyai hubungan terhadap perilaku bullying.  

Menurut Surbakti (2008) menyatakan bahwa media televisi meruapakan 

media komunikasi masa akrab dengan masyarakat, karena media televisi mampu 

mengatasi faktor jarak, ruang dan waktu. Media televisi juga memudahkan 

masyarakat untuk menyerap pesan-pesan yang ditayangkan tanpa masyarakat 

harus membaca sehingga pengaruhnya untu masyarakat begitu besar. Namum, 

media televisi sekarang ini menciptakan suatu realita semu karena adegan dan 

tayangannya sering mempertontonkan adegan yang tidak sesuai dengan keadaan 

yang sesungguhnya. Apabila di stasiun televisi menayangkan film kekerasan yang 

dianggap sebagai tindakan agresif, tayangan komersial memicu semangat 

konsumtif, dan tayangan-tayangan yang dapat memicu rasa takut dan cemas pada 

anak-anak.  

Tayangan televisi mampu memberikan dampak damapk negatif maupun 

dampak positif untuk anak-anak. Karena tayangan televisi dianggap sebagai 

sarana dan prasarana dalam membentuk perilaku. Tayangan televisi yang positif 

seperti tayangan tentang sejarah , kebudayaan, tentang pendidikan seperti labtop 

siunyil, dunia binatang, kuis tentang cerdas cermat dan masih banyak lagi. 

Tontonan seperti ini mampu membentuk anak untuk berfikir dan mengmbangkan 

pengetahuan anak serta memicu anak untuk belajar.  

Namun tayangan televisi sekarang lebih banyak yang menyiarkan tentang 

kekerasan, perkelahian, dan bahkan saling tuduh dan menyalahkan satu sama lain. 

Menurut Huraerah (2012) meyatakan bahwa semakin sering anak melihat 

tayangan kekerasan ditelivi, maka kemungkinan besar anak akan berpikir bahwa 

kekerasan merupakan bagian yang normal dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada penelitian ini pengaruh akses media televisi mempunyai penagruh 

terhadap perilaku bullying, dengan hasil koefisien regresi bernilai negatif. 
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Sehingga akses media televisi memberikan pengaruh buruk. Dari hasil kuesioner, 

mayoritas siswa memberikan jawaban bahwa siswa dalam kesehariannya sering 

melihat tayangan televisi yang berbau kekerasaan, pengancaman, perkelahian, 

saling mengejek dan lain-lain. Tayangan yang ditonton siswa mampu membentuk 

akrakter siswa. Tayangan yang bersifat negatif maka akan membentuk karakter 

siswa mejadi jelek dan bahkan bisa ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

Huraerah (2012) meyatakan bahwa semakin sering anak melihat tayangan 

kekerasan ditelivi, maka kemungkinan besar anak akan berpikir bahwa kekerasan 

merupakan bagian yang normal dalam kehidupan sehari-hari. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa data pembahasan tentang “ Pengaruh akses media 

televisi terhadap perilaku bullying siswa sekolah dasar di SD Negeri Kutoharjo I ” 

didapatkan kesimpulan bahwa akses media televisi mempunyai pengaruh terhadap 

perilaku bullying, dari hasil  uji F didapatkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel. Dan dari 

hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil nilai R
2
 sebesar 0.170 atau 

akses media televisi mempunayi pengaruh sebesar 17% terhadap perilaku 

bullying. 
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