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SOSIOLOGI KOMUNIKASI
“Komunikasi dan Masalah Sosial”

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

                      Pada mulanya media massa memliki fungsi yang positif dimana media
massa berfungsi sebagai institusi yang memberikan informasi yang edukatif serta
hiburan yang edukatif pula. Sesuai dengan perkembangan zaman, media masa telah
bergeser menjadi industri yang menyebabkan media masa berorientasi untuk
memproduksi sesuatu dengan cepat untuk mendapatkan untung sebanyak-
banyaknya. Melihat hal ini media memiliki dua sisi yang berbeda yang sulit untuk
dipilih.

                      Para akademisi dan praktisi meramalkan bahwa media massa akan
mengalami perubahan-perubahan secara drastis, baik sifat, peran, maupun jenisnya.
Terutama peran media massa, diwaktu yang akan datang, banyak media massa yang
lebih banyak mengambil peran sebagai institusi produktif daripada institusi edukasi.
Hal ini disebabkan karena perubahan sosial yang begitu cepat dan tuntutan-
tuntutan pemilik modal yang begitu kuat sehingga siapapun yang telah memilih
bekerja di media massa, akan memiliki misi yang sama, yaitu “menyelamatkan diri”
dengan menyelamatkan diri medianya dari kebangkrutan atau larinya pemilik
modal.

                      Jadi, wajah ganda media massa menjadi profil utama industri media
massa saat ini karena disatu sisi ia menamakan diri sebagai agen ( agent of change )
prubahan dalam pengertian yang sesungguhnya, namun disisi lain ia juga sebagai
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agen perusak ( agent of destroyer ) dan pemicu masalah-masalah sosial.
                     
                      Kenyataan bahwa media massa justru miskin dari fungsi edukasi nilai-
nilai kemanusiaan, media massa justru lebih banyak menjadi corong provokasi nilai-
nilai kehewanan seperti, hedonisme, seks, konsumerisme, mistisme, dan
semacamnya yang semua itu menurut banyak kalangan sebagai sumber pemicu
berbagai persoalan sosial dimasyarakat saat ini.

                      Meningkatnya kenakalan remaja, moral semakin menurun, semakin
meningkatnya kejahatan, meeupakan masalah sosial yang harus mendapat
perhatian dari semua pihak. Dalam hal ini keterkaitan masalah-masalah sosial
tersebut dengan media sering disebut-sebut bahwa media massa harus turut
bertanggungjawab terhadap masalah sosial tersebut.
                      Berbagai macam tayangan di media massa yang dianggap sebagai
pemicu dari masalah sosial yang ada di masyarakat yaitu :

      Mistik dan tahayul
      Pornografi
      Kekerasan
      Pembunuhan karakter

                      Dalam makalah ini yang akan kami kaji lebih jauh adalah tayangan
mistik dan tahayul yang dianggap menjadi pemicu dari permasalahan sosial serta
memiliki efek yang luar biasa bagi anak-anak dan remaja.

                                                                BAB II
PEMBAHASAN

A. Mistik dan Tahayul

                      Menurut asal katanya, kata mistik berasal dari bahasa yunani mystikos
yang artinya rahasia (geheim), serba rahasia (geheimmzinnig), tersembunyi
(verborgen), gelap (donker), atau terselubung dalam kekelaman (in het duister gehuld)

                      Akhir-akhir ini tayangan mistik di media massa, khususnya di televisi
menjadi salah satu mindstream diantara berbagai mindstream lainnya. Pada
mulanya tayangan mistisme dan tahayul lebih banyak berupa pemberitaan,
kemudian menjadi tayangan sinetron dan film yang berbasis tradisi masyarakat.

                      Tayangan mistisme dan tahayul, menyedot banyak perhatian, karena



pada dasarnya masyarakat konsumen media di Indonesia yang berbasis tradisional
lebih menyukai informasi-informasi tahayul dan mistisme, sebagai bagian dari
konstruksi besar pengetahuan mereka tentang hidup dan kehidupannya yang
diperoleh dari berbagai sumber pengetahuan selama dia hidup.

B. Macam-macam tayangan mistik dan tahayul

                      Konsep tayangan atau film mistik di televisi dapat dikategorikan dalam
bebrapa bentuk, seperti :

      Mistik-semi sains, yaitu film-film mistik yang berhubungan dengan fiksi ilmiah.
Tayangan ini bertutur tentang berbagai macam bentuk misteri yang ada hubungan
dengan ilmiah, walaupun kadang tidak rasional namun secara ilmiah terkadang
mengandung kebenaran. Misalnya tayangan discovery, tayangan pertunjukan deddy
corbuzzer, dan pertunjukan david copperfield.

      Mistik-fiksi, yaitu mistik hiburan yang tidak masuk akal, bersifat fiksi atau hanya
sebuah fiksi yang difilmkan untuk menyajikan dan menciptakan misteri, kengerian
pada pemirsa, misalnya : scooby doo, misteri gunung merapi, nini pelet, dll.

      Mistik-horor, yaitu film mistik yang lebih banyak mengeksploitasi dunia lain, seperti
yang berhubungan dengan jin, setan, santet, kekuatan-kekuatan supranatural
seseorang, kematian tidak wajar, balas dendam, penyiksaan dsb. Misalnya : jadi
pocong, kismis (kisah-kisah misteri), misteri kisah nyata,  saksi misteri, dunia lain,
dll.

                      Tujuan dari tayangan-tayangan film atau acara reality show ini untuk
menciptakan suasana mencekam dan horor bagi pemirsa televisi. Lebih jauh, bahwa
tayangan mistik dan tahayul apapun yang disiarkan di media massa, semua adalah
konstruksi sosial media massa yang tujuannya adalah untuk menciptakan
keseraman dan kengerian massa.

C. Dampak dari Penayangan Acara atau Film Mistik dan Tahayul

                      Dampak disini sangat berperngaruh kepada anak-anak dan remaja,
dalam makalah ini merujuk kepada kelompok manusia yang memiliki kisaran umur
dibawah 18 tahun. Kelompok anak-anak dan remaja memiliki kecenderungan untuk
mengetahui banyak hal, karena memang mereka dalam tahap perkembangan
kognisi yang luar biasa. Kelompok anak-anak dan remaja pada umum lebih
gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di luar mereka. Mereka dapat
dengan cepat menyerap hal-hal yang di luar tanpa filter yang baik. Karena dalam



sudut pandang psikologi, dalam rentang kelompok anak-anak dan remaja belum
dapat membedakan dengan baik antara hal yang dilakukan dengan konsekuensi-
konsekuensi logisnya.

Menurut seorang Rani Rajak   I.Noe’man, yaitu counselor dan psikolog anak dari
Yayasan Kita dan Buah Hati, mengatakan ” Ketakutan yang dihasilkan oleh film horor dapat
berdampak selama bertahun-tahun dalam hidup seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh
National Institut of Mental health di Amerika menyebutkan bahwa paparan film horor dan
kekerasan jelas berdampak buruk bagi perkembangan kejiwaan anak “.
            Ia juga menyebutkan dampak lainnya adalah kepercayaan dan sistem nilai (beliefs &
value), anak-anak yang terbiasa menonton film horor atau mistik dan kekerasan akan
menganggap apa yang mereka lihat adalah benar dan mereka menginternalisasikan
kedalam belief sistem mereka, sehingga setelah dewasa mereka akan percaya klenik.,
lainnya adalah perubahan perilaku, seperti kecemasan, ketakutan berkepanjangan, dan
mimpi buruk.   Dampak psiokologis jangka panjang adalah terhadap kepercayaan diri
mereka.   Menurut Steve Wollin dalam buku “resileince self “, manusia lahir tanpa memiliki
jati diri dan jati diri dibentuk dari pantulan ekspresi wajah yang dilihatnya, bila anak-anak
selalu melihat ekspresi marah atau menakutkan maka mereka merasa diri mereka tidak
layak ‘ Dicintai’.

Dampak lain yang muncul pada turunnya prestasi akademik. Hal ini akibat kurang
tidur dan rasa cemas berkepanjangan  juga turunnya aktivitas pada frontallobe di otak anak
yang akan menurunkan konsentrasi dan kemampuan mengendalikan diri, dan ini membuat
anak tidak dapat belajar dengan optimal.
                      Dampak-dampak ini bisa muncul serta tidak luput dari peranan media
massa yang menjadi konsumsi anak-anak dan remaja. Saat ini rata-rata anak-anak
ataupun remaja menghabiskan waktu mereka di depan televisi tanpa ada
pengawasan dari orang tua. Bahkan orang tua terkadang berpikir lebih baik
membiarkan anaknya duduk diam di depan televisi selama berjam-jam tanpa
pengawasan mereka dibandingkan jika anak-anak mereka pergi bermain keluar
rumah. Padahal ini sama saja membiarkan anank-anak berkelana bersama dengan
televisi sampil membentuk imajinasi-imajinasi dalam pikirannya. Bila mereka di
tdepan televisi secara kontinu maka ini dapat membentuk pola pikir yang
berpengaruh pada perilaku mereka.

                      Oleh karena itu peran orang tua sangat berarti dalam memantau
perkembangan psikologis anak. Sebenarnya bukan hanya orang tua, peranan ini
bisa diambil oleh semua anggota keluarga untuk memantau tayangan televisi yang
baik bagi pertumbuhan anak dan remaja.

BAB III
PENUTUP
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Kesimpulan

Perkembangan teknologi media masa telah banyak berpengaruh terhadap
kehidupan kemasyarakatan. Banyak tayangan-tayangan televisi yang menimbulkan
permasalahan sosial. Secara perlahan tayangan-tayangan televisi membentuk
budaya-budaya kekerasan, pornografi, mistikisme. Bila media masa masih menjadi
suatu industri yang mencari keuntungan, maka dapat dipastikan akan terjadi
perubahan besar terhadap budaya masa depan. Budaya kekerasan dan seks bebas
akan menjadi budaya baru.

Masalah-masalah sosial yang diangkat olah media televisi telah banyak
berpengaruh terhadap perubahan dalam pola hidup dan budaya anak-anak maupun
remaja dalam kehidupan sehari-hari. Karena dimanapun kapanpun ternyata remaja
selalu membicarakan tayangan informasi terkini. Berarti bahwa media televisi
mampu menerobos ke jiwa anak-anak dan remaja dalam mengaplikasi tayangan
televisi pada kehidupan sehari-hari

Perkembangan anak-anak dan remaja dalam mencari jati diri lewat tayangan
televisi, perlu mendapatkan bimbingan dan asuhan orang tua. Tanpa adanya
bimbingan yang baik dari orang tua ataupun dari pihak-pihak yang lain dapat
menyebabkan distorsi yang luar biasa dampaknya terhadap pembentukan jati diri si
anak dan remaja. Pada dasarnya pertumbuhan anak dan remaja sangat dipengaruhi
oleh lingkungan di luar dirinya.
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