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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia pertelevisian saat ini mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Ini semua terbukti dari dengan banyaknya stasiun-stasiun televisi 

swasta yang hadir dan memberikan berbagai program acara kepada khalayak 

pemirsa. Televisi sebagai alat komunikasi yang paling luas daya jangkauannya 

memiliki daya tarik yang sangat kuat, karena kandungan informasi yang ada 

dalam televisi merupakan perpaduan antara gambar/visual dan suara sehingga 

memiliki pengaruh paling tinggi dibandingkan dengan pengaruh dari media 

massa lainnya.  

Banyaknya stasiun-stasiun televisi yang hadir saat ini tentu 

memberikan persaingan yang kompetitif antar media televisi. Ini semua 

mempunyai dampak yang baik dan buruk. Dampak positifnya sajian menu 

acara lebih beragam dan bervariasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah 

program acara menjadi tidak terkendali karena hampir semua stasiun televisi 

hanya menginginkan keuntungan dari program-program yang disiarkan. 

Sehingga bukan lagi kualitas program acara yang dituju tetapi hanyalah 

keuntungan semata. Ini terbukti dari survey yang digelar lembaga KPI  bekerja 

sama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan Sembilan 

perguruan tinggi di Indonesia bahwa kualitas program tayangan televisi 

menurun. (http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/30/173723520/survei-

kpi-kualitas-tayangan-televisi-masih-rendah). 
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Televisi sebagai media massa, memiliki tiga fungsi utama yaitu, 

sebagai media informasi, media periklanan, dan hiburan. Salah satu fungsi 

sebagai media informasi yang dilakukan oleh stasiun televisi adalah dengan 

menayangkan program pemberitaan. Berita merupakan satu dari sedikit 

kontribusi media yang sangat berpengaruh kepada khalayak, contohnya saja 

fenomena yang terjadi di Indonesia, khalayak lebih antusias mengkonsumsi 

informasi berita di televisi dibandingkan acara-acara lain sebagai hiburan 

mereka. Sekian dari banyaknya acara yang ada di televisi Indonesia mayoritas 

program acara yang disajikan adalah program acara berita dan reality show. 

Saat ini di dalam masyarakat timbul gejala-gejala sosial yang kurang 

sehat dengan merebaknya tindak kriminal, seperti kejahatan begal, pencurian, 

pembunuhan, asusila, aksi teror, dll. Tindak kriminal tersebut terjadi setiap 

waktu di seluruh kota-kota di Indonesia dan sangat beranekaragam motifnya. 

Dari banyaknya kasus kejahatan kriminal tersebut yang marak terjadi, ternyata 

mampu menyedot perhatian masyarakat untuk menyimak berita-berita 

mengenai kasus tindak kriminal. Keinginan masyarakat tersebut dapat 

terpenuhi dengan adanya sejumlah program berita kriminal yang ditayangkan 

di stasiun-stasiun televisi swasta. Ketertarikan khalayak terhadap tayangan 

kekerasan di televisi didasari motif-motif khalayak menonton televisi. 

Umumnya khalayak menggunakan media massa karena didorong oleh motif-

motif tertentu. (Rakhmat, 2007:207). 

Salah satu program berita kriminalitas yang menayangkan tentang 

seputar kejadian kekerasan adalah program berita Patroli di Indosiar. Program 
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acara ini ditayangkan setiap hari antara pukul 11.00-12.00 WIB dengan durasi 

tayang 30 menit. Inti dari program ini adalah berita kriminal, namun untuk 

peningkatan kualitas dan mengantisipasi ketersediaan peristiwa kriminal, tema 

program berita Patroli dikembangkan kearah hukum, sosial, dan peristiwa 

kecelakaan, bencana alam, serta masalah lingkungan. Selain itu paket berita 

ini juga ditekankan ke berita peristiwa atau events (bukan berita opini).  

Target audience berita kriminal Patroli adalah ibu-ibu rumah tangga dan 

pekerja informal. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang 

lain juga akan turut serta menonton tayangan berita kriminal Patroli. Hal ini 

dikarenakan program berita kriminal Patroli ditayangkan pada jam istirahat 

(primetime) yaitu antara pukul 11.00-12.00 WIB. selain itu berita kriminal 

Patroli juga hadir dihadapan pemirsa televisi pada pukul 01.00 WIB. 

(http://www.indosiar.com/about). 

Acara berita kriminal seperti Patroli ini memang bukan berita 

berformat indepht reporting atau berita yang berisi informasi yang disajikan 

jauh lebih mendalam dengan pembahasan dan liputan reportase dilapangan. 

Namun karena berita ini berformat daily news, tentu saja dengan durasi 

frekuensi tayang yang begitu lama dengan tayang setiap hari di waktu jam 

primetime dimana kebanyakan sebagian penonton/masyarakat khususnya ibu-

ibu sedang beristirahat dari aktivitasnya dan menghabiskan waktunya di depan 

televisi untuk memperoleh informasi dan hiburan. Berita tersebut jika terus 

menerus dikonsumsi masyarakat akan sangat mempengaruhinya. 
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Garbner mengemukakan salah satu temuan terpenting terkait efek 

kekerasan di media yakni, bahwa penonton televisi dalam kategori berat 

(heavy viewers) mengembangkan keyakinan yang berlebihan tentang dunia 

sebagai tempat yang berbahaya dan menakutkan. Sementara kekerasan yang 

mereka saksikan di televisi menanamkan ketakutan sosial (social paranoia) 

yang membangkitkan pandangan bahwa lingkungan tidak aman dan tidak ada 

orang yang dapat di percaya. (Setiansah, Santoso, 2010:97). 

 Tayangan-tayangan kejahatan kriminal yang setiap hari ditayangkan 

dalam berita Patroli akan menimbulkan efek bagi khalayak yang menontonya. 

Karena khalayak akan merasa bahwa kejadian yang mereka tonton seolah-olah 

benar terjadi dan menghantui mereka di dalam kehidupan nyata. Unsur 

kriminal yang tak dapat dibendung dalam berita Patroli akan memicu 

munculnya faktor penentu perubahan bagi perilaku khalayak dalam aspek 

kognitif, afektif, dan konatif. Efek tersebut berkaitan dengan penambahan 

penegetahuan (kognitif), perubahan sikap (afektif), dan penggerkan perilaku 

audiens (behavioral). Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang 

diketahui, difahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan 

transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif 

timbul bila pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Efek 

ini berhubungan dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavioral merujuk 

pada perilaku nyata yang dapat diamati meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, 

atau kebiasaan berperilaku. (Rakhmat, 2007: 217). 
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Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada berita yang berisi 

tentang modus-modus kejahatan kriminal seperti pencurian, aksi begal, dan 

perampokan yang ditayangkan program berita Patroli di Indosiar. Dari hasil 

survey yang dilakukan oleh peneliti mengetahui bahwa Fenomena gejala 

sosial yang kurang sehat seperti tindak kriminal aksi begal, perampokan, 

pencurian marak terjadi di wilayah Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo 

Kabupaten Trenggalek. Hal ini disebabkan oleh keadaan dan kondisi ekonomi 

di wilayah ini tergolong pada ekonomi menengah kebawah. Keadaan ekonomi 

yang lemah karena lahan pekerjaan yang minim sedangkan kebutuhan  

seseorang semakin bertambah, akan membuat seseorang nekad melakukan apa 

saja seperti merampok, mencuri, dll agar kebutuhan mereka terpenuhi. 

Masyarakat di desa Tasikmadu ini bila sedang berkumpul bersama warga-

warga sekitar para ibu-ibu di desa ini sering kali membicarakan tentang 

fenomena-fenomena kejadian tindak kekerasan dan kriminal seperti yang 

mereka saksikan di televisi dan sebagian besar para ibu-ibu mengungkapkan 

keresahan, ketakutan, dan kewaspadaan bahwa tindak kekerasan dan kriminal 

menghantui mereka. Tentu fenomena ini akibat dari adanya tayangan berita 

kriminal yang ditayangkan di program berita Patroli di Indosiar. Karena dari 

hasil survey yang dilakukan peneliti bahwa masyarakat terutama ibu-ibu 

begitu familiar dengan program acara berita Patroli yang tayang di Indosiar. 

Hal ini terbukti dari intensitas ibu-ibu sering menonton program berita Patroli 

di waktu siang hari. Ibu-ibu yang begitu yakin pada sebuah tayangan berita 

kriminal tersebut akan lebih mempunyai tingkat kewaspadaan yang cenderung 
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lebih tinggi terhadap keadaan disekitar. Sehingga  mampu mempengaruhi pola 

hidup pada setiap individu yang menontonnya. Dalam hal ini karakteristik ibu-

ibu di daerah ini memiliki tingkat kewaspadaan yang cenderung tinggi 

terhadap suatu permasalahan yang mereka anggap penting yang diberitakan di 

televisi. Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara Terpaan Berita Kriminal 

Patroli di Indosiar Dengan Kewaspadaan di kalangan masyarakat Rt 20-21 Rw 

03 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, 

sebagai berikut: 

Adakah hubungan antara terpaan tayangan berita kriminal di televisi 

dengan tingkat kewaspadaan masyarakat Rt 20-21 Rw 03 Desa Tasikmadu 

pada tayangan berita Patroli di Indosiar? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

antara terpaan tayangan berita kriminal di televisi dengan kewaspadaan 

masyarakat Rt 20-21 Rw 03 Desa Tasikmadu pada tayangan berita Patroli di 

Indosiar.  
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1.3 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

keilmuan di bidang jurusan ilmu komunikasi, sehingga hasilnya nanti 

dapat dijadikan referensi untuk peneliti sejenis selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis 

 Diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai 

hubungan antara terpaan tayangan berita kriminal di televisi dengan 

kewaspadaan masyarakat Rt 20-21 Rw 03 Desa Tasikmadu pada tayangan 

berita Patroli di Indosiar. Serta dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat dari pihak yang berkepentingan. 

 

 

 




