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GEORGE GERBNER, pakar komunikasi dan televisi pernah sesum- bar bahwa televiei 

adalah agama masyarakat industri. Sebagai agama baru', televisi telah menggeear agama-

agama konvensional. Khutbahnya didengar dan disaksikan oleh jemaah yang lebih besar 

daripada jemaah mana pun. Rumah ibadatnya tersebar di seluruh pelosok bumi; ritus-rituenya 

diikuti dengan penuh kethidmatan dan boleh jadi lebih banyak mengsetarkan hati dan 

mempengaruhi bawah sadar manusia daripada ibadat agama-agama yang pernah ada (Rakh- 

mat. 1991:53).  

 

Ucapan Gerbner agaknya bukan sekedar gertakan. Gayung pun bersambut. Praktisi 

media terkemuka Martin Eesselin menyebut era ini sebagai "The Age of Televiston", ketika 

televist telah menja- di "kotalk ajaib yang membiue para penghuni gubuk- gubuk reot 

maeyarakat impian di negara-negara Dunia Ketiga. Penelitian i1miah pun semakin 

menunjukkan bahwa frekuensi dan lama menonton televiai anak-anak, jauh lebih tinggi 

dibandingkan si anak bela- jar atau mengaji. Itu, berarti bahwa proses sosialisaei anak akan 

lebih banyak dipengaruhi isi siaran televiei daripada petuah guru atau orang tua. Maka tak 

heran bila televisi kini dianggap sebagai: "orang tua baru bagi jutaan anak" (new parent for a 

mi1- 1ion children) (Halloran, 1980). 

 

------------------------------------------------- 

 

*) Makalah untuk Simposi um "Dampak Siaran TV terhadap Kepribadian Anak dan Remaja, 

"di Kampus IAIB, Serang, 29 Oktober 1995.  

 

Dra. Dedy Diama luddin Malik, MS ada1ah Direktur Studi Terpadu Ipu Komunikast (Stikon-

Bandung) dan LP3K, Bandung. 

 

Saat tv tampil sebagai "orang tua baru", penggunaan waktu Saa menonton televiei ( 

television exposure) diduga akan semakin tinggi dilakukan apalagi ketika bangsa kita 

kehadiran banyak televial swasta yang bersaing keras untuk meraup penonton sebanyak-

banyaknya. Makin menarik siaran yang disajikan, makin tinggi jumlah penonton. Demikian 

kebijakan yang dianut semua redaktur televisi. Yang terjadi di lapangan ialah, bila senua 

stasiun televisi menyuguhkan siaran yang menarik, yang dilakukan pemirsa adalah sebisa 

mungkin menikmati semua siaran televiei yang menarik tersebut.  

 

Kini muncul kekhawatiran mengenai implikasi sosial-budaya dari iklan TV terhadap 

pola konsumtif anak dan remaja serta dampak budaya maesa terhadap pola pikir dan gaya kaum 

muda dan masyarakat umumnya. Masyarakat terus-menerus diterpa dan dirembesi nilai-nilai 

yang dibangun berdasarkan budaya kemasan televisi.  

 

Simaklah kenyataan yang telah dialami di negara-negara industri maju, perkiraan 20 

tahun silam (Harrington, 1973) menun- jukkan bahwa di AS pada saat seorang anak berusia 14 

tahun 1a telah menyakeikan tidak kurang dari 18.000 pembunuhan dan 350.000 iklan di layar 

TV. Sehingga ketika anak berusia 18 tahun 5 am menonton TV-nya telah mencapai 17.000. 

Kenyataan itu terus bertambah parah, sementara pada satu sisi iklan terus menjajakan barang-

barang konsumsi yang dianggap memicu percepatan pola konsuntif masyarakat, pada sisi lain 

informasi mengenai seks, kekerasan, kebrutalan, pembunuhan juga terus meruyak.  

 



Sementara waktu tayangan yang berbeda, sering dimanfaatkan pemirea untuk 

menilkmati berbagai tayangan yang menarik dari semua stasiun televisi. Bila demikian jelaslah, 

bahwa time exposure pemirsa terhadap siaran televisi diduga semakin tinggi. Ind artinya 

sebagian besar waktu anak-analk dan remaja kita akan tereita untuk terus mengonaumsi segala 

tayangan televisi.  

 

Bahkan menurut hasil penelitian LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan 

Konsumen), sebagian beear anak minta dibelikan oleh orang tuanya atau membe1i sendiri, 

kebutuhannya yang didapat dari iklan. Selain itu ditunjukkan pula bahwa baik hari libur 

maupun sekolah, pemanfaatan waktu yang cukup mengejutkan kita. Setiap harinya 46,6 % ( 

bagian terbesar ) responden , menghabiakan waktunya selama 4 jam menonton siaran tv. Jadi 

Jika selama 4 Jam dari 8 jam yang seharuenya berguna buat pengembangan diri, dihabiskan L 

sebaginn besar hanya untuk pengembangan diri jadi tidak optimal.  

 

Apalagi ketika acara siaran tv , 80 % masih didominasi oleh produksi asing. Tentu saja 

nilai, sikap dan perilaku yang ditawarkannya bukan budaya kita, atau bukan Islam akan 

menyerbu rumah-rumah kita hampir tiap saat. Proses pembudayaan Barat. atau sebut saja 

pembaratan melalui televisi, diduga akan jauh lebih maseif lagi. Lalu. bukan mustahil 

maeyarakat kita yang mayoritas Islam ini akan mengalami proses deislamisasi yang lambat 

tapi pasti. 

 

Barangkali kekhawatiran itulah yang menimbulkan kesadaran betapa pentingnya 

keterlibatan etika dalam bidang siaran. Etika komunikasi macam apakah yang mampu 

memelihara sendi- sendi etis maeyarakat kita? Karena kalau tidak televisi nanti tidak lebih 

sebagai media yang terus melunturkan etika masyarakat terutama sebagai dunia anak-anak 

yang masih polos.  

 

Sementara masalah etika bukan sekedar ajaran sopan-santun, atau penilaian tentang 

perbuatan baik dan buruk, atau benar dan salah. Etika, dalam pengertiannya yang lebih 

mendaesr tak lain adalah ajaran tentang keseluruhan pandangan hidup (way of 1ite) yang bisa 

dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Dari perepektif agama (religlous perspective) yang 

memandang etis tidaknya satu perilaku bergantung pada agama yang dianutnya. Perspektif ini 

memandang bahwa bimbingan-bimbingan berupa ajaran agama merupakan acuan bagi 

perilaku etis seseorang. Ajaran-ajaran etis ini biasanya ditemukan dalam kitab-kitab suci 

mereka: Bibe1 untuk Kristen dan Qur'an untuk orang Islam.  

 

Lantas apakah tv bisa tampi1 sebagai media yang ikut menawarkan cara hidup yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat? Singkatnya, apakah tv bisa tampil 

sebagai wahana /untuk sosialisasi anak terhadap nilai-nilai yang sanggup mengem- bangkan 

kepribadiannya. Bukan sebaliknya lantas, melunturkannya. 

 

Lebih khusus lagi, bisakah tv ikut memberikan kontribusi bagi terbentuknya bangunan 

etis media massa yang berguna bagi dunia anak-anak? Kalau bisa, bagaimana landasan etis-

normatif mewarnai perilaku siaran televisi di Islam misalnya bisa eie eehingga tv bisa berguna 

sebagai media dakwah?. Bukankah membangun etika komunikasi dalam Ialam misalnya, tidak 

bisa dilepaskan dari pandangan dunia yang bersumber dari Qur’an dan hadite. Dasar yang 

menjadi pandangan dunia Muslim, menurut kedua sumber tadi, 1alah tauhid. Pandangan tauhid 

akan memberikan landasan normatif bagi prakeis sosial, termasuk praksis media.  

 



Dengan demikian, menurut perapektif Islam, bila konsep tauhid dilaksanakan", 

demikian Mowlana (1990:70), ia akan menberikan bimbingan aeasi dalam menetapkan batas-

batas legitimasi politik sosial dan kultural oleh satu sistem komunikasi.  

 

Pertimbangan etis ini menempatkan fungsi tatanan komunikasi dalam masyarakat Islam 

dalam menghancurkan berhala-berhala, menghilangkan ketergantungan kepada pihak luar, dan 

menyusun ummah atau komunitas Islam dalam gerak menuju masa depan, termasuk di 

dalamnya adalah semua institusi komunikasi sosial seperti pers, radio, televisi, dan bioskop, 

maupun individu sebagai anggota komunitas Muelim. Apalagi, bila dikaji lebih lansut. bahwa 

Islam adalah agama dakwah. Perhatian Islam terhadap penentuan isi komunikasi, cara dan 

teknik komunikasi, dan keadaan khalayak dakwah, paeti tidaklah keoil.  

 

Sementara pesan televisi justru lebih sering menjauhkan abesaran Tuhan. Padahal, 

esensi dan etrategi pemirsa dari kemah komunikaei dalam Ielam. isi dan cakupan pesannya 

mestilah berori- entasi pada upaya mengembalikan jiwa manusia kepada Tuhannya. Tuhan 

berfirman: "Berbahagialah orang rang membersihkan jiwanya, dan rugilah orang yang 

mengotorinya" (91:9-10). Ini, nenurut Abdullah Yusuf Ali, merupakan inti surat Asy- 

Syamsu.  

 

Ketika membahas karya Akbar S. Achmed, Posmodernisme: Bahaya dan Harapan 

bagi Islam. Bryan S. Turner menarik kesimpulan, 'pengikisan terhadap narasi-narasi besar 

mungkin akan lebih serius terjadi lewat televiei komersial, MTV, video, head-set dan 

globalisasi cat-walk. "(Islamika, 3/1994:90). Dalam pengertian ini. menurut Turner, 

kekhawatiran Prof. Achmed benar bahwa ancaman terhadap Islam bukan hanya datang dari 

warisan Yesus, melainkan dari warisan Madonna. 

 

Kini dari TV anak-anak kita menyerap warisan Madonna, seperti pemahaman terhadap 

budaya barat yang tampak kedalaman. Dari TV kita hanya melihat kesan bahwa orang barat 

itu adalah pemuja kenikmatan dan kebebasan seks semata. Misalnya, dari film telenovela atau 

sinetron kita hanya melihat bagaimana orang barat (atau indonesia yang kebarat-baratan) 

menikmati kehidupan. Padahal mereka tidak mungkin meraih teknologi yang demikian tinggi 

tanpa ethos kerja dan kebiasaan menghargai waktu.  

 

Mungkin disinilah, TV hanya menunjukkan cermin yang buram. Maka untuk keluar 

dari itu muncul persoalan bagaimana TV bisa berperan bagi keperkembangan kepribadian 

anak? Pertanyaan ini memang tidak mudah di jawab. Tapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan 

pijakan.  

 

Pertama, TV juga bisa berperan pisotif bagi anak, terutama karena dari TV muncul 

keluasan pandangan anak sejak dini. Bahwa mereka adalah bagian dari umat manusia. Dari TV 

seharusnya dimunculkan sikap penghargaan terhadap kebudayaan lain dan anak-anak bisa 

mengambil manfaat yang positif dari itu.  

 

Kedua, TV bisa di tampilkan secara optimal sebagai bagian dari proses sosialisasi 

perilaku anak apabila acaranya di arahkan untuk memenuhi kebutuhan mayoritas pemirsa.  

 

Ketiga, TV juga bisa menjadi wahana pencerdasan bangsa kalau ia diarahkan untuk 

mengembangkan potensi kepribadian anak. TV yang hanya berorientasi komersial dengan 

penayangan unsur-unsur kekerasan, sadisme, sensasi, eksploitasi seksual hanya akan  

memperparah kepribadian anak.  



Karena anak-anak adalah masa depan kita sebagai bangsa, maka kita harus ikut 

mengarahkan anak misalnya dengan membiasakan penonton acara-acara yang memiliki bobot 

pendewasaan kognisi dan moral. Disamping menyempatkan waktu untuk bersama anak 

menonton acara. Dan, saat itu dengan perlahan kita tanamkan bahwa acara-acara tv ituhanyalah 

tontonan yang dalam tingkat tertentu amat jauh dari dunia kita yang sesungguhnya. Artinya, 

dunia TV adalah dunia kemasan. Iya bukan dunia kita yang sesungguhnya. Namun, karena 

itupula kita harus memanfaat secara optimal unsur-unsur positif dari kehadiran TV, sambil 

dengan sabar menyadarkan kepada generasi kita unsur-unsur negatif yang dikandung budaya 

TV.  

 

Untuk itu ada baiknya juga kalau kita renungkan peringatan yang secara implisif ada 

dibalik puisi seorang ahli pendidik yang mashur itu, Dorothy Law Nalite: 

 

Jika anak dibesarkan dengan celaan, 

Maka ia belajar memaki. 

 

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, 

Maka ia akan berkelahi. 

 

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, 

Maka ia akan belajar menyesal diri. 

 

Jika anak dibesarkan sebaik-baik perlakuan, 

Maka ia belajar keadilan 

 

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan,  

Ia belajar menemukan cintas dalam kehidupan.*** wallahu’alam! 

 

 

 
 


