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`BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi komunikasi pada perkembangannya, semakin hari semakin pesat 

sehingga membuat kita sebagai audience sangat cepat dan mudah dalam mengakses dan 

mendapatkan informasi yang akurat. Komunikasi ini memang aspek yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia dan komunikasi pula yang telah memperpendek jarak, 

menghemat biaya, serta menembus ruang dan waktu. Selain  itu, komunikasi juga  berusaha 

menjembatani antara pikiran dan kebutuhan seseorang dengan dunia luar yang dibantu oleh 

media komunikasi. 

Media komunikasi yang juga disebut media massa adalah alat-alat dalam komunikasi 

yang bisa menyebarkan pesan-pesan secara serempak dan  cepat kepada audience yang luas 

dan heterogen (dalam Nurudin 2007: 9). Oleh karenanya, media massa merupakan 

instrumen yang sangat penting untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Berbagai 

pesan yang bervariatif disampaikaan oleh media tersebut, bergantung pada program acara 

yang di usung. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, media massa 

juga mengalami masa transisi yang pesat dalam menyuguhkan dan menyampaikan pesannya 

kepada audience, yang mulanya seseorang menyampaikan pesannya melalui surat atau 

media cetak, namun kini penyampaian pesan dapat tersalurkan dalam bentuk audio maupun 

visual, yang salah satunya media televisi. 

Sebagai salah satu media massa terpenting dalam kehidupan manusia, televisi 

memiliki ciri khas tersendiri dibanding media lainnya dalam menyampaikan pesannya 

kepada khalayak. Kelebihan yang dimiliki oleh televisi adalah paling lengkap dalam hal 
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menyajikan unsur-unsur pesan bagi khalayak. Oleh sebab itu, selain dilengkapi dengan suara 

(audio) dan gambar (visual) yang terasa lebih hidup, juga dapat menjangkau ruang lingkup 

yang sangat luas. Dengan ini, televisi merupakan media yang selalu digemari masyarakat, 

serta sangat cocok dijadikan teman untuk memperbanyak sekaligus memperdalam 

pengetahuan. Apalagi budaya menonton televisi sudah menjadi konsumsi tersendiri, serta 

kekuatan yang telah merasuk ke dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tidak peduli di desa 

atau di kota, kalangan atas atau bawah, dan mulai dari muda hingga tua. Kini masyarakat 

menjadikan televisi sebagai sarana informasi dan hiburan yang paling murah. Maka tidak 

heran, jika televisi bukan lagi sebagai barang yang mahal dan mewah. Sebab sekarang ini, 

hampir setiap rumah sudah memiliki televisi. Dengan adanya televisi, khalayak mampu 

menjangkau dunia luar meskipun dalam ruangan tertutup. Artinya khalayak tidak perlu 

bersusah-susah mencari hiburan dan informasi yang jauh, cukup dengan duduk di depan 

televisi khalayak sudah mendapatkannya. Televisi ibarat sebuah jendela dunia, dengan mata 

memandang ke depan segala pengetahuan mudah didapat. Selain itu televisilah yang 

menunjukkan kita pada kenyataan kehidupan di luar sana. Oleh karenanya, dengan adanya 

berbagai macam program televisi ini, mampu menyita dan menunda banyak waktu khalayak 

dalam aktivitasnya sehari-hari. 

Meski waktu khalayak banyak tersita oleh keberadaan program yang disuguhkan 

televisi, namun peran dari khalayak tetaplah sangat penting dalam perputaran dunia 

pertelevisian, sebab kegiatan seorang penonton dapat sangat menunjang kesuksesan setiap 

program televisi tersebut. Sehingga semakin banyaknya penonton yang menikmati program 

acara yang diproduksi oleh stasiun televisi maka industri televisi semakin meraup 

keuntungan sebesar-besarnya dari banyaknya pemasang iklan. Dengan adanya hubungan 
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timbal balik tersebut, layaknya hubungan simbiosis mutualisme (nama ilmiah dalam ilmu 

biologi) antara industri televisi dengan khalayak, namun khalayak tetap sebagai mangsa 

pasar dan sasaran media. Demi mementingkan nilai ekonomi terkadang industri media 

sering mengabaikan nilai informasi. 

Semenjak dikeluarkannya SK Menteri Penerangan No.111 Tahun 1990, bahwa 

industri dan bisnis televisi semakin marak. Pada awalnya antara tahun 1987 hingga 1988 

ketika RCTI diizinkan siaran untuk pertama kalinya dengan decoder kemudian di tahun 

1990 diizinkan menyelenggarakan siaran tanpa decoder. Selanjutnya diikuti oleh SCTV 

(1990), TPI (1991), Indosiar (1992), ANTV (1993) dan disusul lahirnya stasiun televisi 

swasta lainnya (dalam Baksin 2006: 24-26). Dengan hadirnya televisi swasta, masyarakat 

semakin dimanjakan dengan suguhan program televisi yang semakin menarik dan membuat 

masyarakat bertambah betah memandangi layar kaca televisi hingga berjam-jam. Baik 

berkumpul bersama keluarga maupun sebagai teman  kesendirian. Kenyataannya dalam 

perkembangan program acara televisi, tiap tahunnya selalu menghadirkan acara yang 

bervariatif, seperti berita, film, reality show, talk show, hingga kuis, yang dibuat secara 

inovatif dan kreatif agar tidak monoton atau membosankan. Sehingga program acara 

tersebut mendapat tempat dihati pemirsa. Kini program-program produksi televisi cenderung 

kian diminati oleh pemirsa televisi. 

Sebelumnya, program acara yang sifatnya hanya menghibur lebih diminati oleh 

pemirsa televisi. Hal ini terlihat dalam penelitian Nielsen Media Research (NMR) di tahun 

2004 bahwa program acara hiburan, seperti reality show mampu mengambil hati pemirsa 

televisi (dalam Permadi 2007: 2). Maka tak heran, jika program acara hiburan cenderung 

terus meningkat seiring dengan ide-ide kreatif yang dihasilkan oleh industri televisi. Namun 
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perkembangannya kini, tidak hanya program hiburan saja yang mendapat perhatian lebih 

oleh pemirsa, tetapi program acara yang sifatnya informasi juga dipilih serta dibutuhkan 

oleh pemirsa. Seperti halnya, program acara berita yang merupakan hasil karya jurnalistik 

yang paling diminati oleh pemirsa. Saat ini konsep sajian pemberitaan mulai berkembang 

dengan kreatifitas yang menyesuaikan perkembangan program televisi. Untuk itu industri 

televisi, membuat sebuah konsep pemberitaan yang menghibur, ringan, interaktif, dan 

hangat. Selain itu, berita juga dikemas dengan gaya yang santai, pembawa beritanya pun 

berpenampilan menarik, usia muda, cantik, ganteng dengan gaya bahasa dan penyampaian 

yang tidak kaku. Bentuk dan isinya pun lebih beragam dalam memberikan informasi 

mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau tindak kriminal. Konsep berita yang dikemas 

sebagai sebuah hiburan ini juga tecermin gaya dialog atau wawancara yang dilakukan 

pembawa acara yang terkadang menyentil, galak, blak-blakan, bahkan terkadang terkesan 

memojokkan narasumber. Namun sayangnya, tujuannya lebih untuk menghibur atau 

memuaskan emosi penonton ketimbang mendudukkan persoalan yang sebenarnya. Hal 

inilah, yang juga merupakan salah satu faktor dari antusiasme pemirsa menonton program-

program berita di televisi belakangan ini. 

Terbukti, berdasarkan hasil survei kepemirsaan TV Nielsen Audience 

Measurement di 10 kota besar di Indonesia pada periode Januari-Maret 2010, porsi tayang 

program berita di 11 stasiun TV nasional masih sama besar peminatnya dengan tahun lalu, 

yaitu sebesar 21% dari total durasi tayang televisi yang mencapai 23.760 jam atau sekitar 

4996 jam. Jumlah ini paling besar dibandingkan program-program lainnya, seperti hiburan 

(19%), film (16%), informasi (14%) atau serial (12%), terutama karena kontribusi program-

program berita Metro TV dan TV One (hampir 50% dari total siaran berita) 
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(http://www.pokrol.com/penonton-berita-naik-22). Tentunya berita yang disajikan meliputi 

berita yang berjenis sosial, politik, budaya, hingga kriminal. Untuk pemirsa berita terbanyak 

didapati pada program berita kriminal, ini sebagai akibat kebuntuan berita politik yang 

sering membingungkan khalayak. Apalagi tahun 2010 tindak kriminal di Indonesia juga di 

prediksi semakin meningkat yang di tahun lalu terjadi sekitar 196.931 kasus, sedangkan 

tahun 2010 ini terjadi sekitar 209.673 kasus kriminal  

(Tempo Interaktif Jakarta 2010) (http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/tingkat-

kriminal). Jika diperhatikan setiap stasiun televisi bersaing menghadirkan program berita 

kriminal yang disuguhkan lebih kreatif demi menarik perhatian pemirsa, seperti halnya 

RCTI menampilkan ‘Sergap’, Indosiar mengetengahkan ‘Patroli, Lativi menyuguhkan 

‘Brutal’, SCTV dengan ‘Buser’ (yang kini sudah tidak tayang lagi), dan TPI (kini berubah 

menjadi MNCtv) menghadirkan ‘Sidik’ (dalam Baksin 2006: 6). Pada saat itu  progam berita 

kriminal yang tetap mempertahankan ke eksisaannya  kepada khalayak, adalah program 

berita kriminal Sergap yang disuguhkan oleh RCTI, namun di awal bulan Februari 2011 ini 

berita kriminal Sergap ini sudah tidak di tayangkan kembali mengingat masa tayangnya di 

televisi sudah habis. Ketika sedang boomingnya, berita kriminal ini terus memperbarui 

acaranya dengan menayangkan berita-berita seputar kriminal beserta keunikannya berupa 

pesan dari ‘Bang Napi in Action’ tentang kewaspadaan yang ditujukan kepada pemirsa. 

Sepuluh tahun sudah program acara berita kriminal Sergap ini setia menghiasi layar kaca 

penonton dalam memberikan informasinya seputar kriminal kepada pemirsannya. Saat itu, 

program berita kriminal di RCTI ini hadir setiap Senin hingga Kamis pada pukul 12.30 

WIB. Berbagai bentuk berita kriminal menjadi topik utama dalam acara ini. Orang 

membunuh karena tersinggung, pemerkosaan, perampokan disertai pembunuhan, 
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penganiayaan, bunuh diri, dan tindakan kriminal lainnya disajikan dalam acara ini. Tidak 

hanya itu saja, dengan episode yang baru Sergap juga pernah menampilkan tayangan berita 

kriminal terpilih yang paling menarik dan pemirsa dapat memberikan tanggapanya melalui 

jejaring social ‘Facebook’  sehingga terciptanya interaksi antara pemirsa dengan tayangan 

berita tersebut. Ini terbukti bahwa program acara Sergap pernah menciptakan interaksi 

terhadap audiencenya. Meskipun program acara Sergap ini tujuannya hanya sekedar 

memberikan informasi tentang tindak kriminal kepada pemirsa, namun sedikit banyak 

program ini juga memiliki dampak tersendiri bagi pemirsanya, baik dampak yang positif 

maupun yang negatif. Seperti halnya dampak positif dari program acara ini adalah jika 

kekerasan kriminal dalam berita tersebut disikapi sebagai pembelajaran dari kehidupan 

sosial maka masyarakat dapat berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya 

tindak kriminal tersebut. Sedangkan akan berdampak negatif, apabila kekerasan dan 

kriminal dalam berita tersebut dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi orang tertentu untuk 

belajar dan meniru apa yang dilakukan orang lain di televisi. Jadi pada dasarnya setiap 

dampak yang ditimbulkan oleh  program acara televisi tentunya bergantung pada setiap 

individu yang menyikapinya.  

Mengingat, program acara berita kriminal terus mengembangkan kreativitas 

acaranya demi menarik perhatian pemirsa, format program berita kriminal seperti Sergap di 

RCTI ini tidak lantas menimbulkan respon yang positif saja di mata pemirsanya, namun 

perbedaan latar belakang dari pemirsa juga dapat menimbulkan respon yang negatif. Respon 

yang diberikan oleh audience ini tercipta apabila pemirsa dapat memaknai pesan yang 

terkandung pada program acara tersebut. Pada pengertiannya, pemaknaan (makna) 

merupakan arti atau pesan yang dimaksudkan atau dinyatakan atau di tandai, sedangkan 
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makna komunikasi sendiri adalah respon pemirsa dalam mengartikan sebuah pesan yang 

disampaikan oleh media (http://www.dictionary30.com/meaning/Signification). Pada 

dasarnya program acara dapat berupa sebuah teks apabila terjadi pembacaan. Oleh sebab itu, 

untuk pemberian makna kepada sebuah teks yang disampaikan media akan diartikan  

beragam oleh pemirsa saat dihadapkan pada komunitas khalayak yang berbeda, hal ini 

mengingat karakteristik khalayak yang heterogen secara geografis, demografis, serta 

psikologis sehingga memaknai teks televisi berdasarkan latar belakang budaya dan 

pengalaman kehidupan. Maka berdasarkan teks televisi, program acara berita kriminal 

Sergap di RCTI akan dimaknai atau dibaca berbeda-beda oleh pemirsa televisi.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih ibu rumah tangga sebagai informan 

penelitian karena selain ibu rumah tangga yang dasarnya hanya menggemari program acara 

televisi yang bersifat menghibur, namun kini terbukti pada penelitian AC Nielson (dalam 

Rahayuningsih 2006: 4), bahwa berita kriminal lebih diminati oleh orang tua dan kaum 

wanita, sebab orang tua dan wanita juga dianggap sebagai kelompok yang concern pada 

ancaman yang mungkin terjadi terhadap anggota keluarganya (Pikiran Rakyat 2004). Hal ini 

juga selaras dengan yang diungkapkan Kriminolog Mulyana W. Kusumah dari Universitas 

Indonesia, menurutnya tayangan berita kriminal memang mencengangkan tapi ternyata 

digemari seluruh lapisan masyarakat, mulai sopir, tukang ojek, ibu-ibu rumah tangga, hingga 

anggota dewan dan pejabat. Mulyana juga mengatakan bahwa acara berita kriminalitas itu 

digemari dan diperhatikan karena tidak hanya tidak hanya menyajikan kasus kriminal yang 

bersifat faktual, namun kasus-kasus tersebut pun bisa hadir di tengah-tengah mereka 

(http://www.indosiar.com/program/resensi/68259/berita-kriminalitas-di-layar-kaca-sebuah-

refleksi). Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada saja kaum wanita dan orang 
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tua yang kurang menyukai program berita kriminal karena mereka merasa “ngeri” melihat 

keganasan dunia kriminal. Sedangkan, untuk kelompok wanita dan orang tua yang 

menggemari program berita kriminal ini, menilai bahwa dalam kehidupan sehari-hari kaum 

ini rawan terhadap tindakan kriminal, mulai dari dalam rumah tangga  seperti kekerasan 

yang dilakukan suami, perkosaan oleh orang terdekat, hingga tindakan kriminal di jalanan 

seperti penjabretan, penodongan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sehingga dengan 

adanya program berita kriminal seperti ‘Sergap’ ini, ibu rumah tangga yang merupakan 

khalayak televisi diharapkan memberikan gambaran pemaknaan (mengartikan)  pesan 

terhadap program acara tersebut. Terutama dimaknai secara positif sebagai sebuah pelajaran 

berharga dari berbagai peristiwa yang terjadi. 

Untuk lebih menunjang penelitian ini, peneliti memilih lokasi penlitian pada 

Perumahan Griya Permata Alam RW 10, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten  

Malang. Dengan alasan, selain lokasi ini dinilai sebagai tempat  yang rawan akan terjadinya 

tindakan kriminal, apalagi mayoritas masyarakatnya juga masih berpendidikan kurang 

ditambah lagi makin banyak pula pengangguran di daerah ini. Menginggat sebagian ibu 

rumah tangganya dahulu pernah bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik rokok ternama. 

Namun, dikarenakan banyaknya yang di PHK, dan sekarang hanya menikmari peranannya 

sebagai ibu rumah tangga yang murni tidak bekerja. Selain itu, juga jarang bergaul keluar 

rumah, serta lebih banyak menutup diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga televisilah 

satu-satunya media yang paling efektif untuk mereka percayai sebagai alat informasi dan 

interaksi. 

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian 

“Pemaknaan Ibu Rumah Tangga Tentang Tayangan Sergap di RCTI (Studi Pada Ibu Rumah 
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Tangga Perumahan Griya Permata Alam RW 10, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

 “Bagaimana pemaknaan ibu rumah tangga tentang tayangan berita kriminal 

‘Sergap’ di RCTI?” 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pemaknaan ibu rumah tangga tentang tayangan berita kriminal 

‘Sergap’ di RCTI, studi pada ibu rumah tangga Perumahan Griya Permata Alam RW 10, 

Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat  Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi 

tambahan referensi bagi peneliti lain khususnya mahasiswa untuk melanjutkan studi 

berikutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang nantinya berguna 

untuk menambah serta memperluas wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat 

dalam pemahamannya tentang tayangan berita kriminal seperti  ‘Sergap’ di RCTI. 
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E. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini ditujukan kepada pemaknaan ibu rumah tangga tentang 

tayangan berita kriminal ‘Sergap’ di RCTI, dan difokuskan pada permasalahan yang antara 

lain: 

1. Pemaknaan ibu rumah tangga dalam memahami tayangan berita kriminal 

‘Sergap’ di RCTI. 

2. Pemaknaan ibu rumah tangga terhadap manfaat dan pengaruh tayangan berita 

kriminal ‘Sergap’ di RCTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


