
ABSTRAK 
 

SIKAP KHALAYAK REMAJA TERHADAP ISI CERITA 
FILM TELEVISI BERTEMA REMAJA 

 
 

Televisi seolah memilki kekuatan yang mampu menarik para khalayaknya seperti 
yang dilakukan oelh beberapa stasiun televisi yang memformat acaranya untuk target 
segmen tertentu. Hal ini memunculkan adanya suatu ketakutan akankah tayangan televisi 
dapat mempengaruhi para penontonnya. Salah satunya ialah Tayangan Film Televisi 
yang bertemakan remaja. Apalagi terlihat bahwa tayangan-tayangan itu lebih mengarah 
ke arah gaya hidup. Bahkan, seringkali tayangan-tayangan tersebut menampilkan seorang 
tokoh yang digambarkan sebagai seorang remaja di mana isi ceritanya selalu berkutat 
mengenai masalah percintaan. Terutama yang menjadi sasaran targetnya ialah para 
remaja yang mana pada fase remaja sendiri adalah fase yang berusaha untuk mencari jati 
diri dan berusaha meniru orang lain. Dari sinilah, maka peneliti ingin meneliti mengenai 
sikap Khalayak remaja terhadap isi cerita film Televisi bertema remaja tersebut. 

Peneliti berfokus pada penelitian menggunakan studi komunikasi massa dimana 
yang menjadi perhatian dari studi ini ialah mengenai masalah efek yang dimungkinkan 
timbul dari proses komunikasi massa tersebut. 
 Kerangka konsep yang digunakan adalah Peranan Televisi dalam mempengaruhi 
khalayaknya, Film Televisi sebagai salah satu jenis tayangan Televisi, Kehidupan Remaja 
dan Televisi, Teori Stimulus Respon, dan Konsep Sikap. Metode penelitian yang 
digunakan adalah survey dengan tipe penelitian deskriptif. Unit analisis yang diteliti 
adalah individu, remaja baik laki-laki maupun perempuan berusia 12-17 tahun yang 
pernah menonton FTV Remaja. Populasi peneltian ini adalah Seluruh Remaja Kota 
Surabaya antara umur 12-17 tahun dan juga yang pernah menonton Acara FTV Remaja yang 
ditayangkan di beberapa Stasiun televisi. Sedangkan pengambilan sampelnya dilakukan 
dengan teknik sampling Wilayah sehingga ditemukan Kelurahan Kalisari, Kecamatan 
Mulyorejo, Surabaya Timur dan ditemukan sample sejumlah 98 orang. Teknik analisis 
datanya dengan menggunakan tabel frekuensi.       
  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui dan ditarik 
kesimpulan bahwa sikap khalayak remaja yang menonton FTV tersebut terhadap isi FTV 
yang membahas masalah percintaan lebih bersikap negatif. Demikian pula dengan sikap 
khalayak remaja terhadap isi FTV yang membahas mengenai masalah penampilan ketika 
bersekolah juga lebih bersikap negatif. Hal tersebut juga sama dengan hasil sikap remaja 
terhadap isi FTV yang membahas masalah berhubungan dengan orang lain. Sedangkan, 
sikap remaja terhadap pesan FTV yang cenderung bermuatan negatif antara lain seperti 
perilaku remaja di FTV yang tidak baik untuk dicontoh, hasilnya lebih banyak yang 
bersikap positif.  
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