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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Media massa di Indonesia tumbuh dan berkembang secara unik 

dibandingkan banyak  negara lain, terutama bila dibandingkan dengan lahir dan 

tumbuhnya media massa di negara barat dan amerika serikat. Media cetak di 

indonesia lahir di era penjajahan Belanda yaitu dengan terbitnya surat kabar 

Bataviase Nouvelles (1744). Televisi lahir dengan historical track-record yang 

berbeda. Ketika pemerintah mendirikan Televisi Republik Indonesia (TVRI) 

1962, niat awalnya memang menjadikan media elektronik tersebut sebagai corong 

resmi pemerintah dan untuk massa yang cukup lama, monopoli TVRI 

dipertahankan oleh pemerintah sebagai satu-satunya siaran televisi yang 

mengudara di Indonesia.  Siaran televisi swasta muncul karena kecelakaan bukan 

karena niat membagi ruang dengan pihak non-pemeritah. Menurut krishna Sen 

dan David T. Hill, pada 1987, pemerintah menyetujui ikut sertanya swasta dalam 

bidang pertelevisian secara sangat terbatas dengan siaran saluran terbatas dimana 

masyarakat harus berlangganan sebuah set-box yang populer disebut decode agar 

dapat menyaksikan siarannya.
1
 

Keberadaan media saat ini bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder. Namun 

saat ini, media dijadikan sebagai kebutuhan primer. Secara keseluruhan, konsumsi 

media menunjukkan bahwa Televisi masih menjadi medium utama yang 

dikonsumsi masyarakat Indonesia (95%), disusul oleh Internet (33%), Radio 

(20%), Suratkabar (12%), Tabloid (6%) dan Majalah (5%).
2
 Kini televisi telah 

menjadi kebutuhan pokok. Semua orang kini telah mempunyai televisi. 

Dalam  satu rumah, tak hanya satu televisi yang mereka punyai bahkan mereka 
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mempunyai televisi sampai dua, tiga dan seterusnya. Sehingga  waktu yang 

mereka pergunakan untuk mengakses media menjadi lebih besar. Televisi 

mempunyai kemampuan dalam menyatukan antar fungsi audio terutama audio 

dan visual, ditambah dengan kemampuannya memainkan warna. Penonton leluasa 

menentukan saluran mana yang mereka senangi. Selain itu, televisi juga mampu 

mengatasi jarak dan waktu sehingga penonton yang tinggal di daerah- daerah 

terpencil dapat menikmati siaran televisi. Pendek kata televisi membawa bioskop 

kedalam rumah tangga, memdekatkan dunia yang jauh ke depan mata tanpa perlu 

membuang waktu dan uang untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut.
3
  

Di sisi lain program televisi semakin banyak melakukan pelanggaran atas 

peraturan penyiaran. KPI menjatuhkan 108 sanksi pada 2013, meningkat menjadi 

182 sanksi pada 2014, dan pada 2015 periode Januari hingga November angka 

tersebut meningkat lagi menjadi 250 sanksi. Pada tiga bulan terakhir tahun 2015 

terdapat ada 81 imbauan, teguran tertulis, peringatan, dan surat edaran yang 

dilayangkan KPI kepada lembaga penyiaran yang terdiri dari ada 76 program 

televisi, 2 program radio, dan 3 surat edaran umum. Dari data tersebut ditemukan 

57,8% dari 76 program televisi yang mendapat teguran dari KPI dinyatakan 

mengandung unsur kekerasan baik verbal maupun non verbal.  Menurut KPI salah 

satu program televisi yang paling banyak mendapat sanksi sekaligus menjadi 

program yang paling tidak berkualitas adalah sinetron. Padahal menurut riset 

Nielsen Television Audience Measurement periode Januari-September 2015, 

meskipun program sinetron memiliki jam tayang dibawah berita dan informasi, 

namun pemirsa sinetron merupakan yang terbanyak yaitu 20% dari total pemirsa 

televisi. Artinya mayoritas pemirsa televisi menonton program televisi yang 

paling tidak berkualitas.
4
 

 

 

                                                             
3
 Ardianto Elvinaro, M.Si. Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi.( Bandung : 

Simbiosa Rekatmana Media. 2009) Hlm.134 
4
 Susanti Puji. Pengaruh Intensitas Menonton Sinetron “Anak Jalanan” Dan Pengawasan 

Orang Tua Terhadap Perilaku kekerasan Oleh Anak. Jurnal Universitas Diponegoro.2016 



 

 

 
 

3 

Salah satu sinetron yang banyak mendapat teguran KPI adalah sinetron di 

RCTI yaitu sinetron “Anak Jalanan” namun sinetron yang tayang setiap hari pukul 

18.30 di RCTI ini selalu menjadi program televisi dengan rating tertinggi, berikut 

rating tayangan program televisi pada 5 Desember 2016:
5
  

Tabel 1.1 

Rating Tayangan Program Televisi 

No Program Acara Televisi 

1 Anak Jalanan, RCTI (TVR 5,4/Share 22,9%) 

2 Anugerah Cinta, RCTI (TVR 5,0/Share 24,1 %) 

3  Mermaid In Love, SCTV (TVR 4,1/Share 17,6%) 

4 Lonceng Cinta, ANTV (TVR 3,9/Share 17,8%) 

5 Gopi, ANTV (TVR 3,4/Share 22,8%) 

6 Archana Mencari Cinta, ANTV (TVR 3,1/Share 22,7%) 

7 Upin dan Ipin, MNCT TV (TVR 3,1/Share 21,3%) 

8 Tukang Ojek Pengkolan, RCTI (TVR 3,0/Share 16,8%) 

9 Mohabbatein, ANTV (TVR 2,6/Share 10,4%) 

10 Anandhi, ANTV (TVR 2,6/Share 19,1%) 
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Jika penonton masih anak-anak maupun remaja. Mereka masih belum bisa 

memilih dan memilah yang mana baik maupun buruk dari apa yang mereka lihat, 

mereka mengira sinetron itu merupakan kejadian nyata yang benar-benar terjadi 

seperti yang mereka lihat di televisi. Pengaruh yang ditimbulkan dari menonton 

Sinetron Anak Jalanan ini ternyata di dapati terjadi pada anak-anak di SMK Ibnu 

Taimiyah Hangtuah Pekanbaru. Bagi mereka Sinteron Anak Jalanan adalah 

Sinetron yang mereka tonton setiap harinya, kebanyakan dari semua sinetron yang 

ada hanya sinetron Anak Jalanan yang umum diketahui oleh para siswa di SMK 

Ibnu Taimiyah Pekanbaru ini.  Berdasarkan hasil pra riset tentang pengaruh 

Sinetron Anak Jalanan di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru dengan Jimmy Pranata 

siswa kelas 2 Jurusan Komputer Mengatakan:  

Ketika teman saya menaiki motor besar seperti motor yang di pakai oleh 

boy, mereka mengejek teman saya dengan sebutan Boy, mereke update 

mengenai perkembangan sinetron Anak Jalanan setiap hari dan jika 

mereka melewatkan satu episode mereka akan menonton ulang sinetron 

itu di Youtube, bahkan ada dari teman saya mengedit foto yang di bagian 

Cover film Anak Jalanan dengan mengganti di wajah boy di foto itu 

dengan wajah dia.
6
 

Bila dilihat dari kasus yang terjadi diatas, kemampuan penonton dalam 

menyaring apa yang mereka lihat masih kurang untuk itu sangat dibutuhkan  

literasi media. Literasi media ini dapat diartikan sebagai kemampuan menganalisi 

dan mngevaluasi media, dengan demikian mereka dapat memahami pesan 

kompleks dalam tayangan televisi. Media literacy pada awalnya dikonsepsikan 

sebagai semacam keterampilan untuk memahami sifat komunikasi terutama pada 

media telekomunikasi dan media massa. Sejatinya konsep ini diterapkan pada 

beragam gagasan untuk menjelaskan bagaimana media menyampaikan pesan-

pesan mereka, dan mengapa demikian.
7
  

Melihat pada uraian di atas, selanjutnya peneliti menarik untuk meneliti 

remaja sebagai penonton Sinteron anak Jalanan. Peneliti juga ingin melihat sejauh 

mana daya kritis remaja . menempatkan dirinya sebagai penonton program televisi 

khususnya sinetron Anak Jalanan.  
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Peneliti memilih judul “ Kemampuan Literasi Media Siswa SMK Ibnu 

Taimiyah Hangtuah Pekanbaru Dalam Memaknai Tayangan Sinetron Anak 

Jalanan di RCTI” 

 

B. Penegasan Istilah 

 

1. Literasi Media  

 

Yang dimaksud dengan literasi adalah “ability to access, analize, evaluate 

and communicate the content of media message”. Literasi media jua bermakna 

kemampuan untuk memahami, menganalisi dan mendekonstruksi pencitraan 

media. Kemampuan untuk melakukan ditujuan agar pemirsa sebagai konsumen 

media-massa termasuk anak-anak menjadi atau melek media tentang cara 

mengkonstruksikan. Literasi media juga disebut dengan melek media.
8
 

 

2. Media 

 

Media di anggap sebagai organisasi sosial yang sangat kompleks di 

masyarakat karena berkaitan dengan fungsi dan struktur serta perubahan 

masyarakat. Media massa memang merupakan suatu alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi, seluran pendidikan, hiburan dan lain sebagainya, 

namun menia massa juga mempunyai efek bagi khalayak, yang diluar dari fungsi 

tersebut. Efek media massa tidak hanya mempengaruhi sikap seseoran, namun 

juga dapat memperngaruhi perilaku, bahkan dalam tataran yang lebih tinggi lagi, 

mungkin media massa dapat mempengaruhi sistem sosial maupun sistem budaya 

masyarakat baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu 

panjang.
9
 Di Indonesia ini pertama kali dicetuskan oleh Soemardjono, salah satu 

pendiri dan mantan pengajar Institut Kesenian Jakarta. 
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3. Memaknai 

Pemaknaan berasal dari kata dasar “makna”, dalam semiotika komunikasi, 

sobur mengutip pendapatkincaid & schramm tentang makna, dimana makna 

kadang-kadang merupakan suatu jalinan asosiasi, pikiran yang berkaitan serta 

perasaan yang melengkapi konsep yang diterapkan. Maksudnya ialah kata “besar” 

hanya berarti bida ada kata “kecil”, seperti seekor sapi yang dikatakn basar 

apabila dibandingkan dengan seekor sapi yang dinyatakan besar apabila 

dibandingkan dengan seekor anak kucing, begitu juga sebaliknya. Sedangkan 

Brown mendefenisikan makna ebagai kecenderungan total untuk menggunakan 

atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa.
10

 

 

4. Sinetron 

Sinetron (lakuran dari sinema elektronik) adalah istilah untuk program 

drama bersambung produksi Indonesia yang disiarkan oleh stasiun televisi di 

Indonesia. Dalam bahasa Inggris, sinetron disebut soap opera (opera sabun), 

sedangkan dalam bahasa Spanyol disebut telenovela. Sinetron pada umumnya 

bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari yang diwarnai konflik 

berkepanjangan. Seperti layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali dengan 

perkenalan tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang khas satu sama lain. 

Berbagai karakter yang berbeda tersebut menimbulkan konflik yang makin lama 

makin besar sehingga sampai pada titik klimaksnya. Akhir dari suatu sinetron 

dapat bahagia maupun sedih, tergantung dari jalan cerita yang ditentukan 

oleh penulis skenario.  Dibuatnya sinetron menjadi berpuluh-puluh bahkan ratusan 

episode kebanyakan karena tujuan komersial semata-mata sehingga dikhawatirkan 

menurunkan kualitas cerita. Akhirnya membuat sinetron menjadi tidak lagi 

mendidik, tetapi hanya menyajikan hal-hal yang bersifat menghibur. Hal ini 

banyak terjadi di Indonesia yang pada umumnya bercerita seputar kehidupan.  

remaja dengan intrik-intrik cinta segitiga, kehidupan keluarga yang penuh 

kekerasan, dan tema tentang mistis.
11
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5. Sinetron Anak Jalanan 

Sinetron Anak Jalanan ialah salah satu sinetron dengan tema cerita cinta 

yang ada di Indonesia
12

. Sinetron yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi 

nasional RCTI yakni sinetron Anak Jalanan yang diproduksi oleh SinemArt ini 

menceritakan tentang adegan balap motor, serta kehidupan anak SMA yang 

diperankan oleh Stefan William sebagai Boy, dan Natasha Wilona sebagai Reva 

dimana keduanya menjadi bintang utama dalam sinetron tersebut. Sinetron anak 

jalanan  ialah  Sinetron yang disutradarai oleh Akbar Bhakti 

 

6. SMK Ibnu Taimiyah 

 

Sejarah Berdirinya SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru SMK Ibnu Taimiyah 

mulanya bernama SMEA Ibnu Taimiyah, berdiri pada tanggal 7 Juli Tahun 1990 

(14 Zulhijjah 1410 H) di Pekanbaru yang diresmikan oleh kakanwil Depdikbud 

Propinsi Riau Drs. H. Jauzak Ahmad pada waktu itu. Berdasarkan ketentuan 

bahwa sekolah swasta harus dibina oleh yayasan, maka pada tahun 1984 di 

bentuklah yayasan yang bertanggung-jawab membina SMK Ibnu Tainiyah, yang 

bernama Yayasan Zamrad yang berdomisili di Jalan Hang Tuah (Jl. Angkatan 66 

No. 63 Rejosari Pekanbaru).
13

 

 

7. RCTI 

RCTI (singkatan dari Rajawali Citra Televisi Indonesia) adalah stasiun 

televisi swasta Indonesia pertama. Pada awalnya didirikan sebagai perusahaan 

joint venture dengan kepemilikan saat itu adalah Bimantara Citra (69,82%) dan 

Rajawali Wirabhakti Utama (30,18%). RCTI pertama mengudara pada 13 

November 1988 dan diresmikan 24 Agustus 1989 dan pada waktu itu, siaran 

RCTI hanya dapat ditangkap oleh pelanggan yang memiliki dekoder dan 

membayar iuran setiap bulannya. RCTI melepas dekodernya pada akhir 1989. 
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Pemerintah mengizinkan RCTI melakukan siaran bebas secara nasional sejak 

tahun 1990 tetapi baru terwujud pada akhir 1991 setelah membuat RCTI Bandung 

pada 1 Mei 1991. Pada 2004 RCTI termasuk stasiun televisi yang besar di 

Indonesia. 
14

 

C. Permasalahan 

 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan literasi media siswa SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah  

Pekanbaru terhadap tanyangan sinetron anak jalanan di RCTI ? 

2. Apa yang menjadi ketertarikan siswa dalam menonton tayangan sinetron anak 

jalanan ?  

3. Bagaimana pengaruh sinetron anak jalanan terhadap siswa ? 

 

2. Batasan Masalah 

Karena permasalahan yang banyak, maka penulis membatasi masalah 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas pada bagaimana 

kemampuan literasi media siswa SMK Ibnu Taimiyah dalam memaknai tayangan 

sinetron anak jalanan. 

D. Rumusan Masalah 

 

Pokok permasalahan yang akan diteliti secara ilmiah dengan metode 

penelitian kuantitatif yaitu tentang  “Bagaimana Kemampuan Literasi Media 

Siswa SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah Pekanbaru dalam Memaknai Tayangan 

Sinetron Anak Jalanan di RCTI” ? 
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E.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui “Kemampuan Literasi Media Siswa SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah 

Pekanbaru dalam Memaknai Tayangan Sinetron Anak Jalanan di RCTI” 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

 

a. Untuk mengetahui “Bagaimana kemampuan literasi media siswa SMA Ibnu 

Taimiyah Hangtuah Pekanbaru dalam memaknai tayangan sinetron Anak 

Jalanan di RCTI” Sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang 

berkaitan dengankajian dalam penelitian ini.  

b. Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

2. Secara Praktis 

Secara praktik menjadikan acuan dan tolak ukur bagi pihak-pihak lain yang 

mengadakan penelitian pada masalah yang sama. 

 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang masalah; penegasan istilah; rumusan 

masalah; Pembatasan Masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; 

dan sistematika penulisan.  

 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisikan Konsep; Kajian Pustaka, Teori, Kerangka Pikir 

dan perumusan Hipotesis. 

 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, Metode dan tipe 

riset,  lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel; teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM 

Gambaran umum berisikan tentang lokasi penelitian, yaitu 

menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, tujuan, keadaan guru 

dan siswa, sarana dan prasarana dan kurikulum. 

 

BAB V:  ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

Bab ini menyajikan Hasil yang didapat dari data yang diperoleh  

 

BAB VI:  PENUTUP 

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

 

KEPUSTAKAAN 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


