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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A.  Konsep  

Didalam penelitian ini terdapat variaber yang ditarik menjadi konsep yaitu 

literisasi media dan memaknai tayangan sinetron Anak Jalanan.  

 

1. Pengertian Literisasi Media 

  Literasi media merupakan keahlian yang diambil begitu saja. Sama dengan 

keahlian lain, literasi media dapat dikembangkan. Keahlian yang harus 

dikembangkan melalui literasi media adalah berpikir bagaimana pentingnya media 

massa dalam menciptakan  d an mengendalikan budaya yang membatasi kita dan 

hidup kita. Beberapa pakar menyebutkan secara sederhana definini literasi adalah 

kemampuan membaca dan menulis atau melek aksara/huruf. Dalm konteks 

sekarang batasan literasi adalah
15

: 

a. Kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi terlulis atau cetak untuk 

mengembangkan pengetahuan sehinga mendatangkan manfaat bagi 

masyarakat. 

b. Melek teknologi, politik, berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. 

c. Kemampuan yang memadai dalam budata pengetahuan, keahlian, dan 

pekerjaan. 

d. Memiliki berbagai keahlian yang dapat dikuasai (membaca, menulis, berhitung 

dalam artian yang sangat luas). 

e. Memiliki tingat penguasaan atas berbagai jenis bidang yang berbeda. 

Tahapan literasi media terdiri dari 
16

: 

a. Peduli akan pentingnya mengelola media, membuat pilihan tontonan, 

mengurangi waktu menonton televisi, video, games, film dan berbagai bentuk 

media cetak. 
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b. Mempelajari beberapa keahlian khusus untuk melihat secara kritis, belajar 

menganalisis dan bertanya apa yang ada di dalam frame, bagaimana hal itu 

terbentuk, dan apa hal yang mungkin terlewati, kemampuan untuk melihat 

secara kritis bisa dipelajari dari kegiatan interaktif yang dilakukan secara 

berkelompok. 

c. Melihat kebelakang frame untuk mengeksplorasi isu lebih dalam lagi. Siapa 

yang memproduksi media tersebut dan apa kegunaannya ? siapa yang 

memperoleh untung, siapa yang merugi ? 

 

Baran(2004) menyebutkan saat ini literasi diartikan sebagai kemampuan 

memahami simbol-simbol tertulis secara efesien dan efektif secara komprehensif. 

Dengan adanya perkembangan media non cetak (lahirnya media elektronik), maka 

kemampuan itu tidak bernama literasi lagi, tetapi menjadi literasi media. 

Melakukan literasi media dapat menciptakan generasi literat, yang merupakan 

jembatan menuju masyarakat makmur yang kritis dan peduli, kritis terhadap 

segala informasi yang diterima, sehingga tidak bereaksi secara emosional dan 

peduli terhadap ;ingkungan sekitar. Menurut Mc Luhan, bentuk media sudah 

mempengaruhi kita “The medium is the message”, medium saja sudah menjadi 

pesan, ia bahkan menolak pengaruh isi pesan sama sekali. Yang mempengaruhi 

kita bukan apa yang disampaikan media, tetapi jenis media komunikasi yang kita 

pergunakan- interpersonal, media cetak atau televisi.  McLuhan, disebut teori 

perpanjangan alat indra  ( sense extension theory) yang menyatakan bahwa media 

adalah perluasan dari alat indra manusia, telepon adalah perpanjangan telinga dan 

televisi adalah perpanjangan mata. Seperti Gatutkaca yang mampu melihat dan 

mendengar dari jarak jauh, begitu pula manusia yang menggunakan media 

massa.
17

 

Pada kondisi sekarang ini sering kali khalayak khusunya remaja dibentuk 

oleh pesan media massa gambaran realita yang di tampilkan berita, iklan dan film 

kemudian membentuk persepsi terhadap sebagian orang tentang cara memandang 

dunia nyata. Sering kali kita temukan  dalam kehidupan sosial yaitu realita media 

yang dibentuk dalam alam sadar seseotang diterapkan dalam dunia nyata. 
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Misalnya kekerasan yang terjadi pada anak-anak akibat menonton film smacdown 

suatu tayangan gulat profesional, kemudian menimbulkan korban luka bahkan 

meninggal menunjukan beta konten media memilik pengaruh yang sangat besar 

dalam kehidupan nyata kita. Oleh karena itu perlu literasi media untuk mampu 

memilah dan menilai isi media massa yang dapat dipakai sekaligus juga berfikir 

secara kritis.
18

 Menurut para pakar istilah “literacy” secara sederhana 

didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis atau “melek aksara”.
19

 

Literasi media merupakan salah satu upaya menangkap dampak negatif 

media massa, karena literasi media memampukan khalayak media untuk 

mengevaluasi dan berpikir kritis terhadap pesan media. Literasi media menurut 

Center for Media Literacy mencakup kemampuan mengkritik media,  kemampuan 

memproduksi media, kemampuan mengajarkan tentang media, kemampuan 

mengeksplorasi sistem pembuatan media, kemampuan mengeksplorasi berbagai 

posisi dan kemampuan berpikir kritis.
20

 

Tujuan literasi media adalah memberi kita kontrol yang lebih besar atas 

interpretasi karena semua pesan media merupakan hasil konstruksi. Berkenaan 

dengan pemberdayaan khalayak media untuk membangun khalayak yang berdaya 

tersebut, kita akan kembali melihat tujuan dan aliran pendidikan media untuk 

mencapai melek-media. Dari sisi tujuan literasi media, ada dua pandangan yang 

berbeda yang sama-sama memiliki pengaruh di kalangan praktisi pendidikan 

media/literasi media. Pandangan pertama yang disebut kelompok proteksionis 

menyatakan, pendidikan media /literasi media dimaksudkan untuk melindungi 

warga masyarakat sebagai konsumen media dari dampak negatif media massa. 

Pandangan kedua yang disebut preparasionis yang menyatakan bahwa literasi 

media merupakan upaya mempersiapkan warga masyarakat untuk hidup di dunia 

yang sesak-media agar mampu menjadi konsumen media yang kritis. Artinya, 

dalam pandangan kelompok preparasionis, warga masyarakat secara umum perlu 

diberi bekal kompetensi melek media untuk bisa mengambil manfaat dari 
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kehadiran media massa.
21

 Kesadaran kritis khalayak atas realitas media inilah 

yang menjadi tujuan utama literasi media, hal ini karena media bukanlah entitas 

yang netral. Media selalu membawa nilai, baik ekonomi, politik, maupun budaya. 

Keseluruhannya memberikan dampak bagi individu dalam menjalani kehidupan 

sehari harinya.
22

 

Tingkat lanjut dalam literasi media melahirkan output kecakapan 

memahami media yang lengkap sampai produksi pesan, struktur pengetahuan 

terhadap media yang relatif lengkap, dan pemahaman kritis pada level aksi, 

misalnya memberi masukan dan kritik pada organisasi dan menggalang aksi untuk 

mengritik media. Selain itu, literasi media berdasarkan lokasi kegiatan 

dilakukannya paling tidak muncul di tiga tempat, yaitu: di rumah/tempat tinggal, 

sekolah, dan di kelompok-kelompokmasyarakat.
23

 Literasi media mendorong 

munculnya pemikiran kritis dari masyarakat terhadap program-program yang di 

sajikan media, literasi media menungkinkan terciptanya kemampuan untuk 

berkomunikasi secara kompeten dalam semua bentuk media, lebih bersikap 

proaktif dari pada reaktif dalam memahami program-program media. Batasan lain 

yang di rumuskan Children Now menyatakan bahwa literasi media merupakan 

sebuah cara mendorong kecakapan- kecakapan menonton secara kritis kepada 

pemirsa.
24

 

Ketika media berada dalam kungkungan idustrialisasi yang kemungkinan 

akan menjauhkan dari nilai nilai masyarakat, dan ketika negara dan masyarakat 

tidak bisa mengendalikan media maka nilai fungsi media akan menjadi fungsional 

dalam kehidupan masyarakat sangat tergantung pada konsisi literasi 

masyarakatnya. Permalahahannya, bagaimana kondisi literasi masyarakat 

terhadap program di media. Kondisi literasi masyarakat terhadap media akan 

berkaitan dengan kondisi demografis masyarakatnya, meliputi antara lain 
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ekonomi ( pekerjaan), budaya, pengetahuan (tingkat pendidikan). Adanya 

keterkaitan antara faktor demografis dengan literasi media sejalan dengan teori 

media perbedaan social dengan akses terhadap media, dimana perbedaan 

individual, social dan cultural bisa membedakan karakteristik akses terhadap 

media.
25

 

 

a. Budaya Dalam Literasi Media. 

 

Para pakar kajian budaya menbicarakan budaya dalam dua cara. Definisi 

pertama adalah ide dasar sebuah masyarakat atau kelompok tentram : ideologinya, 

atau cara kolektif dimana sebuah kelompok memahami persaannya. Definisi 

kedua adalah praktik atau keseluruhan cara hidup dari sebuah kelompok, apa yang 

individu lakukan secara materi dari hari ke hari. Dua pengertian budaya tersebut 

tidak benar- benar terpisah karena ideologi dari sebuah kelompok diproduksi dan 

direproduksi dalam praktiknya. Sabagai contoh, manusia menonton menonton 

televisi setiap hari, membuat mereka bagian dari budaya televisi.
26

 

Sinetron adalah salah satu program televisi yang hidup dari iklan-iklan 

komersial, maka kemudian banyak sinetron yang dibuat dengan tidak 

mempertimbangkan beberapa hal kecil yang terlihat sepele namun nyatanya 

merupakan suatu perencanaan matang agar sinetron dapat sesuai dengan iklan 

yang di sponsorinya. Contohnya ada pertimbangan tatanan rambut, busana yang 

dikenakan, tata rias, dan sebagian. Bahkan tak jarang iklan menjadi pertimbangan 

besar dalam produksi sinetron, bahkan ada beberapa sinetron yang menggunakan 

produk komersil tertentu sebagai properti sekaligus pengiklanan (produk 

placement) sehingga produksi sinetron tersebut akhirnya menjadi budaya populer.  

Pasalnya banyak audiens yang memandang tayangan iklan maupun 

sinetron sebagai hal- hal yang sama, ataupun dapat mewakili kehidupan nyata. 

Contohnya sinetron yang menayangkan seorang artis wanita mengenakan kaos 

dan celana pendek ketika pergi keruman temannya, kepusat perbelanjaan, dan 
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sebagainya. Sehingga hal tersebut mengkonstruksikan pemikiran audiens, 

sehingga kemudian audiens mengubah gaya hidupnya agar bisa tambil seperti 

model tersebut secara perlahan akan terbentuk suatu kebudayaan pop yang 

sebenarnya tidak sesuai dengan kebudayaan massa yang terbentuk langsung dari 

interaksi masyarakat. Sampai pada akhirnya hal tersebut menciptakan gaya hidup 

mewah demi meningkatkan prestis/ gengsi di hadapan orang lain. Dengan kata 

lain, kejayaan budaya pop dikalangan masyarakat dapat menggerus budaya 

massa.
27

 

 

b. Ekonomi Dalam Literasi Media 

 

Penyusunan mengenai media televisi paling tidak melibatkan diskursus 

tiga pihak, yaitu negara, punlik dan pasar. Picard (dalam hidayat, 1995) 

menunujukan bahwa dalam istilah ekonomi, industri media muncul dan beroperasi 

dalam apa yang disebut dual product market, yaitu menciptakan satu produk, yaitu 

media itu sendiri dan berada dalam dua pasar yaitu khalayak dan pasar iklan.  

Hubungan antara pertumbuhan industri media dan khalayak berdasarkan pada 

komodifikasi sosial yaitu informasi dan hiburan. Televisi adalah media yang 

menjembatani antara pengiklan dan target khalayak, namum sementara itu televisi 

selain menjadi medium, juga memiliki kekuatan untuk membentuk khalayak tu 

sendiri, melalui segmen-segmen programnya.
28

 Menurut Mosco ekspansi media 

menghasilkan kekuatan yang  lebih besar dalam mengedalikan masyarakat 

melalui sumber – sumber produksi media beruba teknologi, jaringan dan 

lainnya.
29

 

Dengan mengacu pada pandangan bahwa media berpengaruh kuat maka 

isi media sangat dominan. Permasalahannya bagaimana menghadapi 

kecenderungan fenomena media dewasa ini yaitu liberalisasi dan industrialisasi 

media. Liberalisasi media yang dilakukan diberbagai negara termasuk di 
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Indonesia, mengurangi dan cenderung menghapus pengaturan negara terhadap 

media.Negara tidak memiliki kekuasaan mengendalikan media, bahkan untuk 

lembaga penyiaran yang menggunakan ranah publik yaitu frekuensi radio, 

pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam mengendalikan isi media 

penyiaran. Dengan fenomena ini maka media memiliki keluasaan dalam 

memproduski isi media dengan hambatan yang minimal. Kondisi ini menjadi 

semakin kompleks ketika media memasuki era industri. Lembaga media tidak bisa 

dipandang hanya sebagai lembaga kemasyarakatan, tetapi juga sebagai lembaga 

bisnis atau industri yang mengelola komoditas imagi. Dengan posisi ini media 

kemungkinan akan semakin menjauhkan isinya dari tuntutan untuk menunjang 

keberlangsungan dan menjadi fungsional dalam pembangunan masyarakat. Media 

akan dikendalikan oleh tuntutan pasar, yang semata mengejar jumlah dan ukuran 

khalayak dalam mengakses media sebagai ukuran pemasukan kapital dari iklan.
30

 

Media massa menjadi suatu kebutuhan hampir pada seluruh masyarakat, 

kalangan atas, tengah, dan bawah. Masyarakat membutuhkannya untuk tujuan 

mencari informasi seperti berita dan juga hiburan. Pengaruh televisi terletak pada 

kemampuan dalam membangun prilaku konsumtif dengan adanya tayangan iklan 

yang menjajakan berbagai produk. Komoditas ini dikemas dalam bentuk tayangan 

sinetron, infotainment dan aspek domestik seperti kuliner.  Hampir semua produk 

media merupakan bisnis dan berorientas pada keuntungan. Media di masa kini 

masih sering dikuasai oleh kepentingan pihak lain baik media itu sendiri atau pun 

informasi di dalamnya. Masing-masing media memiliki pemegang yang mengatur 

serta mengendalikan jalannya media tersebut . Oleh karena itu kita harus sadar 

bahwa media bisa dikontrol oleh segelintir orang. Dalam hal ini literasi media 

mencoba membangun kesadaran terkait hal itu sehingga tercipta sebuah kontrol 

atas apa yang ditonton, dibaca, dan didengar melalui media. 
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c.  Pengetahuan Dalam Literasi Media 

 

Literasi media tidak hanya membantu khalayak mempelajari segi 

produksi, tetapi juga memperlajari kemungkinan apa saja yang bisa muncul akibat 

kekuatan media. Dalam bukunya Media Literacy mendefinisikan literasi media 

sebagai perspektif di mana individu secara aktif dapat merespon media dan 

menafsirkan makna pesan yang diterima. Keaktifan individu dalam bermedia 

dipengaruhi oleh pengetahuan masing-masing individu yang diperoleh baik 

melalui media maupun lingkungannya. Ada tiga struktur pengetahuan yang paling 

penting dan bermanfaat untuk membangun perspektif literasi media seorang 

audiens media massa. Ketiga struktur pengetahuan tersebut adalah: struktur 

pengetahuan isi media, industri media dan efek media.  Struktur pengetahuan isi 

media yaitu pengetahuan mengenai konvensi pesan yang digunakan oleh pekerja 

media dan pola isi yang dihasilkan oleh konvensi. Pengetahuan mengenai pesan 

media harus meliputi pengetahuan mengenai berita, hiburan, dan iklan. Kedua, 

struktur pengetahuan industri media yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan 

industri media misalnya asal usul media, perkembangannya, basis ekonomi dan 

konteks struktural (menyangkut pola kepemilikan media dan regulasi pemerintah).  

Ketiga, struktur pengetahuan efek media yaitu pengetahuan yang berkaitan 

dengan efek dari media massa. Pengetahuan mengenai empat dimensi efek media 

sangat penting untuk mengenali efek media massa dan menyikapinya dapat 

diketahui bahwa skill dan struktur pengetahuan berkaitan erat satu dengan yang 

lain guna melihat seberapa tinggi tingkat literasi seseorang ketika berhadapan 

dengan media. Semakin kuat struktur pengetahuan, maka tingkat literasi terhadap 

media juga akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat literasi media 

seseorang, maka semakin sedikit atau dangkal pesan yang didapatkannya. 

Seseorang yang tingkat literasi medianya rendah akan sulit mengenali 

ketidakuratan pesan, keberpihakan media, memahami kontroversi, mengapresiasi 

ironi atau satire. Bahkan kemungkinan besar orang tersebut akan dengan mudah 

mempercayai dan menerima makna-makna yang disampaikan media tanpa 

berupaya mengkritisinya. Dengan literasi media diharapkan dapat meningkatkan 
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kemampuan individu dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan 

menyusun informasi dalam variasi format media.
31

 

 

2.  Tayangan Sinetron Anak Jalanan. 

Keberadaan media massa sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan 

akan informasi, seperti media televisi. Dari semua media komunikasi yang ada 

televisilah yang paling berpengaruh dalm kehidupan manusia saat ini.
32

 Televisi 

merupakan gabunagn dari media dengar dan gambar yang bias bersifat politis, 

bias informative, hiburan, pendidikan atau bankan gabukan dari beberapa unsur 

tersebut. Televisi menciptakan suasana tertentu bagi para pemirsanya. Dapat 

dilihat sambil santai tanpa kesenjangan untuk menyaksikannya. Informasi yang 

disampaikan oleh televisi akan mudah dimengerti karena jelas terdengar secara 

audio dan terlihat secara visual.
33

 Dengan kesempurnaan teknologi televisi, 

televisi mampu menjadi media penyiaran yang paling diminati dan digunakan 

oleh masyarakat luas saat ini. Dapat di pungkiri, televisi pada saat ini merupakan 

salah satu sarana media yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia. 

Karena dari media televisi, orang atau masyarakat mendapatkan sebagian dari 

kebutuhan hidupnya. 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pada dasarnya program televisi dibagi 

menjadi dua kelompok berdasarkan jenisnya yaitu program informasi (berita) dan 

program hiburan ( entertainment ).
34

 Seperti salah satu program hiburan yaitu 

sinetron.  Sinetron indonesia berkisar tentang cerita laki – laki dan perempuan 

atau balas dendam yang melahirkan adegan- adegan kekerasan. Sebenarnya 

banyak tema dan kejadian yang dapat di olah menjadi sinetron. Bukan hanya 

persoalan cinta dan balas dendam, melainkan masalah penindasan, penggusuran, 

ketidakadilan, penghianatan dan lingkungan dan lingkungan hidup. Program 
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sinetron didalam telivisi memiliki berbagai corak. Sinetron lepas adalah sinetron 

yang satu kali tayang di televisi selesai. Sementara itu terdapat sinetron  serial 

memiliki format yang berbeda pula. Sinetron serial bisanya berhubungan antara 

episode satu dengan episode yang lainnya.
35

 

Akan halnya sinetron setelah terjadi perkembangan pertelevisian di 

Indonesia, di dalam tata laksana produksi dan konsepnya, menjadi sangat berbeda 

dibandingkan dengan drama televisi. Sinetron, kependekan dari sinema 

elektronik. Berdasarkan makna dari kata sinema, penggarapannya tidak jauh 

berbeda dengan penggarapan film layer putih. Demikian juga penulisan naskah. 

Secara ekstrem biasanya dikatakan produksi film layar putih, pengambilan 

gambarnya, kebanyakan dengan angle lebar, sedangkan sinetron diambil dengan 

angle close shoot. Tema-tema program sinetron sebetulnya sangat luas. Namun 

sering para calon pengarang dan pengarang muda salah paham mengenai cara 

bagaimana dapat menemukn gagasan untuk tema dan mengolah gagasan dengan 

riset. Kebanyakan tema sinetron di Indonesia berkisar tentang cinta antara laki-

laki dan perempuan atau balas dendam yang melahirkan adegan-adegan 

kekerasan. Padahal banyak tema yang dapat digarap, kalau di dalam riset mata 

kita jeli untuk melihat kejadian kejadian yang menarik. Semua itu tergantung dari 

kreativitas pengarang.
36

 

Dari sekian banyak program acara yang disuguhkan di televisi, acara 

sinetron menjadi acara yang banyak digemari penonton, mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa karena, memang ada banyak sinetron yang dibuat untuk 

berbagai segmen. Tema cerita dari sinetron-sinetron tersebut hampir semuanya 

menampilkan adegan-adegan kekerasan baik kekerasan verbal maupun nonverbal, 

seperti menampar, mengeluarkan kata-kata kasar, seronok, adegan-adegan yang 

kurang hormat kepada orang yang sudah tua. Selain itu sinetron remaja di televisi 

banyak menampilkan cerita mengenai remaja dari kalangan kelas atas dan 

mempunyai konflik utama yang hampir sama, yakni problema cinta. Tema cerita 

yang menggambarkan gaya hidup mewah dalam sinetron tersebut dikhawatirkan 
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akan memengaruhi perilaku remaja terutama perilaku konsumtif yang nantinya 

akan berpengaruh pada gaya hidup remaja seperti gaya hidup hedonis dan gaya 

hidup serba instan. Kekuatan media sering menciptakan imitasi di kalangan 

masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, termasuk remaja. 

Perilaku para pemeran sinetron tidak jarang ditiru oleh penontonnya. Mereka 

mengubah model rambut dan dandannya serta gaya hidup dan bahasa seperti 

pemain dalam sinetron.
37

 

Saat ini banyak tayangan sinetron yang menyuguhkan hal – hal yang 

berkaitan dengan remaja. Bisa kita lihat dengan  maraknya sinetron yang 

menampilkan tentang kehidupan remaja di sekolahnya. Hal ini menarik minat 

penonton karena di dalam kehidupan remaja. Salah satu sinetron yang banyak 

mendapat teguran KPI karena menayangkan adegan kekerasan secara intens dan 

eksplisit adalah sinetron di RCTI yaitu sinetron “Anak Jalanan”.  Banyak orang  

menilai sinetron Anak Jalanan RCTI tidak mendidik dan justru merusak proses 

pembentukan karakter bangsa. Berikut  beberapa alasan yang kerap dilontarkan 

netizen ketika membahas kenapa sinetron Anak Jalanan dianggap tidak mendidik 

dan layak tonton yaitu balapan liar bukan masalah,selesaikan masalah dengan 

berkelahi dan balapan, geng motor itu keren, kabur dari rumah, pacaran tu hal 

lumrah.
38

 Buruknya konten sinetron “Anak Jalanan” juga mendorong Gerakan 

Peduli Generasi Muda Indonesia untuk memulai sebuah petisi di situs petisi 

online Change.org dengan judul “Hentikan Tayangan Anak Jalanan RCTI”. 

Hingga April 2016 petisi tersebut telah ditanda tangani oleh 25.718 orang. Di sisi 

lain, meski puluhan ribu orang telah mendukung diberhentikannya sinetron “Anak 

Jalanan”, namun sinetron yang tayang setiap hari pukul 18.30 di RCTI ini selalu 

menjadi program televisi dengan rating tertinggi. Dari data tingginya pemirsa 

sinetron “Anak Jalanan”, anak menjadi kelompok usia yang paling rentan diterpa 

konten kekerasan yang ada di dalamnya, anak adalah penonton dominan dalam 

keluarga.
39
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Sinetron Anak Jalanan ialah salah satu sinetron dengan tema cerita cinta 

yang ada di Indonesia. Namun terdapat kontraversi dalam sinetron tersebut, yakni 

dari hasil rating yang menunjukkan banyaknya pemirsa televisi yang suka dengan 

sinetron Anak Jalanan, disamping itu sinetron tersebut juga pernah mendapatkan 

petisi pemberhentian sinetron dan peringatan ke dua dari KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia)
40

. 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 ini menimbulkan pro 

(setuju) dan kontra (tidak setuju). Tayangan tersebut sepertinya sudah tidak lagi 

memberikan manfaat positif pada masyarakat. dimana sering kali menonjolkan 

adegan-adegan perkelahian antar genk motor, kemudian juga selalu menyodorkan 

adegan-adegan dengan karakter sifat yang angkuh, licik, serta jahat maka 

tayangan yang bersifak buruk seperti itu, akan membawa efek perubahan perilaku 

masyarakat yang buruk juga, karena faktor kebiasaan menonton tayangan 

tersebut.
41

 

B. Kajian Teori 

Uses and Gratifications Model (model kegunaan dan kepuasan) 

merupakan pengembangan dari odel jarum hiperdemik. teori ini tidak tertarik 

pada apa yang dilakukan media pada diri orang, tetapi tertarik pada apa yang 

dilakukan orang terhadap media. Anggota khalayak dianggap secara aktif 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Karena penggunaan media 

hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan psikologis, efek media 

dianggap sebagai situasi ketika kebutuhan itu terpenuhi.
42

 Herbert Blumer dan 

Elihu Katz adalah orang pertama yang memperkenalkan teori ini. Teori uses and 
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gratification ini diperkenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses on Mass 

Communication: Current Perspectives on Gratification Research. Teori ini 

mengatakan penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan 

menggunakan media tersebut. Artinya, pengguna media itu adalah pihak yang 

aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber 

media yang paling baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, 

dalam teori uses and gratifications ini diasumsikan bahwa pengguna mempunyai 

pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya.
43

 

Studi dalam budang ini memusatkan perhatian pada penggunaan (uses) 

media untuk mendapatkan kepuasan ( gratifications ) atas kebutuhan atas 

kebuthan seseorang. Oleh karena itu, sebagian besar  perilaku khalayak akan 

dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan kepentingan individu. Katz, Blumler & 

Gurevitch menjelaskan mengenai  asumsi dasar dari teori uses and gratifications, 

yaitu :
44

 

a. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak sebagai bagian penting dari 

penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan 

b. Dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan pemuasan 

kebutuhan dangan pemilihan media terletak pada khalayak. 

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan 

kebutuhannya. Kebutuhan yang dupenuhi media lebih luas. Bagaimana 

kebutuhan itu terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung pada 

perilaku khalayak yang bersangkutan. 

d. Tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota 

khalayak, artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motif pda situasi- situasi tertentu. 

e. Penilaian tentang arti kultukural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. 
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Teori uses and gratification digambarkan sebagai a dramatic break with 

tradition of the past, suatu loncatan dramatis dari model jarum hipodermik, Riset 

teori uses and gratification bermula dari pandangan bahwa komunikasi 

(khususnya media massa) tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak. 

Inti dari teori uses and gratification adalah khalayak pada dasarnya menggunakan 

media massa berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap berusaha 

memenuhi motif khalayak. Jika motif ini terpenuhi maka kebutuhan khalayak 

akan terpenuhi. Pada akhirnya media yang mampu memenuhi kebutuhan khalayak 

akan disebut sebagai media yang efektif.
45

 

Penelitian diarahkan kepada jawaban pertanyaan”apa yang dilakukan 

media untuk khalayak, (what do the media do to people). Teori ini lebih 

mengarahkan kapasitas dari pemirsa untuk memilih tayangan yang dianggap 

berguna dan  sesuai kebutuhan dari pemirsa tersebut. Teori ini lebih menekankan 

pada pendekatan  manusiawi dalam  melihat media massa. Manusia diasumsikan 

memiliki otonomi dan wewenang untuk memperlakukan media. Blumer dan Katz 

percaya, tidak hanya satu alasan bagi khalayak untuk menggunakan media. 

Konsumen media memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana, lewat 

media mana, mereka menggunakan media, dan bagaimana media itu akan 

berdampak pada dirinya. Menurut uses and gratification, orang memanfaatkan 

media untuk kebutuhan khusus mereka. Teori ini dapat dikatakan memiliki 

pendekatan user/audience -centered. Bahkan untuk komunikasi (katakanlah antar-

pribadi ) orang merujuk kepada media untuk topik yang mereka diskusikan 

dengan diri mereka sendiri. Mereka mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan 

itu adalah pengetahuan diperoleh dengan menggunakan media untuk referensi.
46

 

Teori uses and gratification telah mengubah fokus penelitian dari 

kegunaan komunikasi dan perspektif media, kepada kegunaan komunikasi dari 

perspektif khalayak. Sebagai contoh, masyarakat menaruh perhatian pada peranan 

televisi dalam menanamkan mentalitas pembangunan, sehingga masyarakat 

bersedia meminjam uang untuk satelit komunikasi. Semuanya didasarkan pada 
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asumsi bahwa komunikasi massa menimbulkan efek pada diri khalayaknya. 

Pentingnya pendekatan uses and gratifications: bahwa orang-orang berbeda 

pendapat menggunakan pesan komunikasi massa yang sama untuk tujuan 

berbeda.
47

 Teori ini lebih mengarahkan kapasitas dari pemirsa untuk memilih 

tayangan yang dianggap berguna dan sesuai kebutuhan dari pemirsa tersebut  

Menurut peneliti, teori ini dianggap tepat untuk mendasari tentang kemampuan 

literasi media dalam memaknai sinetron anak jalanan RCTI tersebut. 

C.  Kajian Terdahulu 

 

Ada beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Arum Sejati, Program studi ilmu 

komunikasi fakultas ilmu sosial dan politik universitas sebelas maret surakarta 

2016, tentang “literasi media remaja  (Studi Deskriptif Kualitatif Literasi Media 

Dalam Menonton Tayangan Sinetron Ganteng- Ganteng Serigala Di SCTV Oleh 

Remaja Heavy Viewer Di SMA Negeri Colomadu Kabupaten Karang anyar)”. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif. Pengumpulan 

data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan objek penelitian dengan 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling.Informan yaitu siswa-siswi SMA Negeri Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar khususnya yang merupakan penonton Sinetron Ganteng-Ganteng 

Serigala di SCTV dengan tipe heavy viewer yaitu dimana informan yang 

melakukan kegiatan menonton Sinetron Ganteng- Ganteng Serigala setiap hari 

dan informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Dalam upaya mendapatkan 

validitas data, hasil temuan data dianalisis dengan menggunakan trianggulasi 

teori, dimana dalam membahas permasalahan yang dikaji menggunakan teori 

yang berhubungan dengan permasalahan. Data dikumpulkan berdasarkan teori- 

teori yang sudah dijelaskan pada telaah pustaka yang dipergunakan sebagai 

referensi dan seperangkat alat pertanyaan. Data yang sudah terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman yang terdapat tiga 
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komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  

Kemudian kajian terdahulu yang kedua, diantaranya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh A. Said Hasan Basri, Jurusan BKI Universitas UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul “ Prestasi Akademik Mahasiswa 

Ditinjau dari Kemampuan Literasi Media”Subjek yang digunakan dalam 

pengambilan data sebanyak 90 orang dengan komposisi pria 33 (tiga puluh tiga) 

orang dan wanita 57 (lima puluh tujuh) orang. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode summated ratings (penilaian yang 

dijumlahkan) berupa skala sikap. Metode ini bersifat kuantitatif yang berisi 

pernyataan favorable dan unfavorable Skala dalam penelitian iniberupa skala 

kemampuan literasi media yang disusun berdasarkan teori Potter tentang empat 

dimensi literasi media, yaitu the cognitive domain (ranah kognitif), the emotional 

domain (ranah emosi atau afektif), the esthetic domain (ranah keindahan), dan the 

moral domain (ranah moral). Hasil uji validitas pada skala kemampuan literasi 

media menunjukkan bahwa dari 64 aitem yang diujicobakan diperoleh 28 aitem 

yang valid, dan 36 aitem gugur. Adapun koefisien korelasi butirtotal (r ix) aitem-

aitem valid pada skala kemampuan literasi media bergerak dari 0.334 sampai 

0.637. Sedangkan hasil uji reliabilitas pada skala kemampuan literasi media, 

diperoleh koefisien reliabilitas (r xx’) sebesar 0,886 dengan signifikansi (p) < 

0.01, jadi skala kemampuan literasi media adalah alat yang andal untuk mengukur 

kemampuan literasi media pada seseorang. 

Kajian terdahulu yang ketiga yaitu jurnal Ilmu Komunikasi Universitas 

Mulawarman Volume 2, Nomor 4, 2014:259-268 dengan judul Analisis Literasi 

Media Televisi Dalam Keluarga (Studi Kasus Pendampingan Anak Menonton 

Televisi di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda) Rumusan permasalahan 

dalam penelitian adalah “bagaimana literasi media keluarga dalam mendampingi 

anak menonton televisi di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarida”. Sesuai 

dengan makna yang terkandung dalam rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis literasi media 

keluarga dalam mendampingi anak menonton televisi di Kelurahan Sempaja 

Selatan Kota Samarinda. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian ini 

adalah menggunakan menggambar atau melukiskan objek yang diteliti 

berdasarkan fakta yang ada di lapangan mengenai literasi media keluarga dalam 

mendampingi anak menonton televisi di Kelurahan Sempaja Selatan Kota 

Samarinda. Data dikumpulkan melalui buku teks, referensi yang ada hubungannya 

dengan penulisan ini, observasi, wawancara dan penelitian lapangan. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa literasi media televisi 

keluarga masih pada tingkat awal, dimana pengetahuan dan keterampilan orangtua 

mengenai media masih pada pengetahuan jenis, kategori, fungsi, dan pengaruh 

media televisi.  

Kajian Terdahulu Yang Keempat Yaitu e-journal “Acta Diurna” Volume 

V. No. 5. Tahun 2016 oleh Emillio E. Mandagi dengan Judul Persepsi Tayangan 

Sinetron Anak Jalanan Di Rcti Oleh Masyarakat Di Lingkungan 11 Kelurahan 

Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tentang bagaimana persepsi tayangan sinetron anak jalanan di RCTI 

oleh Masyarakat di Lingkungan 11 Kelurahan Malalayang Kec.Malalayang Kota 

Manado. Permasalahan awal pada tayangan televisi khususnya sinetron 

“anak jalanan” yang saat ini begitu digandrungi oleh sebagian masyarakat 

Indonesia saat ini, dan juga masyarakat di Kota Manado dan sekitarnya. tayangan 

tersebut sepertinya sudah tidak lagi memberikan manfaat positif pada masyarakat. 

dimana sering kali menonjolkan adeganadegan perkelahian antar genk motor, 

kemudian juga selalu menyodorkan adegan-adegan dengan karakter sifat yang 

angkuh, licik, serta jahat. Hal ini tentunya bisa membawa efek perubahan perilaku 

masyarakat yang buruk juga, karena faktor kebiasaan menonton tayangan tersebut. 

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mempelajari masalah 

masalah dalam masyarakat, serta tata cara dalam masyarakat dan situasi tertentu 

termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangann serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena termasuk tayangan sinetron anak 

jalanan tersebut. Hasil penelitian mendapatkan bahwa : secara umum tayangan 

sinetron anak jalanan sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, hal ini 

dikarenakan tayangan tersebut memiliki beberapa unsur penting yang menjadi 

pusat perhatian masyarakat, yaitu Artis, karakter peran pemain sinetron dan juga 
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nama besar stasiun TV RCTI, serta jam tayang masih belum larut 

malam.  

Tayangan sinetron anak jalanan RCTI, masih belum banyak memberikan 

manfaat secara positif bagi perkembangan masyarakat, karena masih kurang 

menonjolkan unsur pendidikan, kemudian selalu menonjolkan perilaku yang 

buruk atau jahat, serta juga selalu menonjolkan adegan perkelahian antar gank 

motor, sehingga lebih banyak menunjukkan unsur kekerasan dalam tayangan 

tersebut. Tayangan sinetron anak jalanan memfokuskan pada unsur hiburan untuk 

masyarakat dan penonton dan juga ada sedikit unsur religius yang dapat dilihat 

pada tayangan tersebut. 

Kemudian kajian terdalu yang terakhir yaitu jurnal Alip Kunandar, M.Si 

(Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fishum UIN Sunan Kalijaga) Vol. 7, No. 1, April 

2014 dengan judul Model Literasi Media Pada Anak Dalam Mencegah Konflik 

Sosial Untuk mendapatkan data, digunakan Focus Group Discussion (FGD). FGD 

digunakan untuk mencari, mengetahui, mengidentifikasi, juga mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam pengembangan model literasi media. Sedangkan 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Serayu 

Yogyakarta. Pemilihan sampel di SDN Serayu Yogyakarta dilakukan atas 

pertimbangan, sebagai salah satu sekolah dasar negeri favorit di Yogyakarta Dari 

data yang diperoleh selama proses FGD, menunjukkan adanya keragaman seperti 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Keragaman ini berupa keragaman asal 

suku, agama, latar belakang sosial ekonomi keluarga. Hal ini sangat penting bagi 

pengembangan model literasi media untuk pencegahan konflik sosial, karena 

Informan berada dalam lingkungan yang heterogen. 
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D. Kerangka Pikir 

             

 Literasi Media 

Mengakses Menganalisa Mengevaluasi 

-Media yang 

digunakan 

-Frekuensi 

penggunaan 

-Tujuan penggunaan 

-Mengerti isi pesan 

-Kemampuan 

mengingat pesan 

yang diterima 

melalui media 

-Mampu menjelaskan 

maksud dari pesan 

-Mampu 

mengidentifikasi 

pengirim pesan 

-Mampu menilai 

pesan media yang 

dapat menarik 

perhatian 

 

-Sikap perasaan 

atau reaksi yang 

dirasakan setelah 

menerima pesan 

dari media 

-Mengungkapkan 

informasi 

Tayangan Sinetron Anak Jalanan 

Teori Uses and Gratifications 
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TABEL 2.1 

Literasi media menurut National Leadership Conference on Media 

Education.
48

 

No Kategori Literasi Keterangan Indikator 

1 Mengakses Pemahaman dan pengetahuan 

menggunakan dan mengakses 

media dan mampu memahami 

isi pesan. 

 Media yang 

digunakan 

 Frekuensi 

penggunaan 

 Tujuan 

penggunaan 

 Mengerti isi 

pesan 

2 Menganalisa Mampu memahami tujuan 

pesan media dan dapat 

mengidentifiksdi pengirim 

pesan melalui media dan apa 

isi pesan tersebut 

 Kemampuan 

mengingat pesan 

yang diterima 

melalui media 

 Mampu 

menjelaskan 

maksud dari 

pesan 

 Mampu 

mengidentifikasi 

pengirim pesan 

  Mampu menilai 

pesan media 

yang dapat 
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menarik 

perhatian 

3 Mengevaluasi Mampu menilai pesan yang 

di terima kemudian 

dibandingkan dengan 

perspektif 

 Sikap perasaan 

atau reaksi yang 

dirasakan setelah 

menerima pesan 

dari media 

 Mengungkapkan 

informasi 

  


