
ABSTRAK 

 

ROCHANI BANUA: Perubahan Perilaku Anak Penonton Sinetron Anak Langit 

(Studi Kasus Di Rukun Warga 03 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, 

Kota Jakarta pusat). 

Latar belakang terbentuknya perubahan perilaku pada anak penonton 

sinetron anak langit dikarenakan adanya stimulus yang di berikan dari media 

berupa adegan dan perilaku yang ditampilkan kepada penonton sinetron anak 

langit, karena pada dasarnya anak-anak mudah meniru dan mencontohkan apa 

yang mereka lihat, bila mana orang tua mengabaikan perilaku ini maka terciptalah 

perubahan perilaku anak mereka menjadi meniru adegan yang ada di dalam 

sinetron anak langit yang rata-rata menampilkan adegan kekerasan yang 

seharusnya tidak dipraktikan oleh anak-anak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola perilaku 

anak penonton sinetron anak langit di rukun warga 03 kelurahan kartini 

kecamatan sawah besar, untuk mengetahui adakah perubahan perilaku pada anak 

di rukun warga 03 kelurahan kartini kecamatan sawah besar dan  untuk 

mengetahui latar belakang perubahan perilaku anak di kelurahan kartini 

kecamatan sawah besar. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perubahan Perilaku 

S-O-R dari Carll Hofland yang didalamnya melihat perubahan prilaku terjadi 

ketika stimulus dalam sebuah sinetron masuk kedalam diri seseorang atau 

organisme yang kemudian menghasilkan sebuah respon yang di rasakan oleh 

masyarakat sekitar dan keluarga dari anak atau organisme.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data ini di hasilkan dari pengumpulan 

data primer dengan anak-anak penonton sinetron anak langit dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, di lengkapi data skunder 

berupa referensi buku yang relefan dengan tema penelitian. Data tersebut 

dianalisis dengan reduksi data, yaitu merangkum dan mengambil data pokok, 

setelah itu di display data yaitu penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Adapun tempat penelitian di Rukun Warga 03, Kelurahan Kartini, 

Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat. 

Hasil penelitian menujukan bahwa pertama, pola perilaku anak penonton 

anak langit bersifat positif pada awalnya tetapi semenjak mereka nonton sinetron 

anak langit diakui ada beberapa dampak negative berupa peniruan perilaku actor 

dan  memperaktikan perilaku tersebut kedalam lingkungan pertemanan mereka. 

Kedua, Perubahan perilaku anak penonton sinetron anak langit dapat dilihat 

berupa tawuran antar kelompok dan daerah, penampilan keseharian dan ucapan 

kepada teman sesama seperti kata-kata yang disingkat, dan perubahan lainnya. 

Ketiga, latar belakang perubahan perilaku anak penonton sinetron anak langit 

adalah media yaitu sinetron anak langit itu sendiri, yang kemudian di dukung oleh 

lingkungan sekitar dan di dukung juga pengawasan orang tua itu sendiri.  
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