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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Beberapa stasiun televisi di Indonesia saat ini tengah berada dalam 

situasi perlombaan memperebutkan rating. Persaingan ini nampak sekali 

dalam acara-acaranya yang kian lama semakin tidak sesuai denga fungsi 

sebenarnya. Terutama pada acara sinetronnya yang menyuguhkan pemain 

yang tampan dan cantik. Selain itu judul-judul yang diberikan untuk cerita 

dalam sinetron itu sendiri sangatlah menggelitik. Ada judul yang 

terkadang dirasa tidak masuk akal jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari. Tidak hanya itu, terkadang banyak juga judul sinetron yang jalan 

ceritanya tidak relevan dengan judulnya. 

Dengan meningkatnya rating maka iklan yang masuk juga banyak. 

Pertelevisian di Indonesia kini hanyalah sebagai gudang produksi untuk 

persaingan kapitalis. Selain merebutkan keuntungan yang didapatkan dari 

iklan, televisi juga telah menjadi alat propaganda masyarakat luas. 

Mekanisme pemilihan tayangan oleh pengelola stasiun televisi hampir 

semuanya berdasarkan rating. Ada beberapa dampak negatif 

diberlakukannya rating sebagai “berhala” oleh insan televisi (Effendi, 

2008 a: 13). 

Demi meningkatkan rating dari acara televisi, banyak tim Rumah 

Produksi televisi atau biasa disebut Production House (PH) banyak 

mengabaikan dua fungsi dari tiga fungsi televisi. Ketiga fungsi tersebut 
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yaitu sebagai fungsi informasi, pendidikan dan hiburan. Namun, dari 

ketiga fungsi tersebut pada umumnya hanya fungsi hiburan yang sangat 

ditonjolkan dalam acara-acara televisi sekarang ini. Sinetron-sinetron saat 

ini pada umumya hanya mempertontonkan cerita anak pacaran dalam 

sekolah, begitu pula dengan acara talkshow yang hanya ramai dengan 

guyonan tidak jelasnya. Selain itu juga acara di televisi secara tidak 

langsung mempengaruhi gaya hidup penontonnya terutama para remaja. 

Seperti cara berpacaran, cara berpakaian, cara mengendarai motor, dan 

lain sebagainya. 

Kita lihat pada layar televisi banyak tayangan yang sering kali 

memberikan adegan kekerasan verbal maupun non verbal. Salah satu 

contoh kekerasan verbal seperti main fisik saling mendorong, menjambak 

rambut antar pemain. Selain itu, kekerasan non verbal seperti tutur kata 

atau bahasa lisan yang diucapkan yang dinilai kurang baik, mengolok-

olok, menindas orang lain dengan bercandaannya dan sebagainya (Rosalia 

Budiani, 2016). Inilah yang mungkin kemudian membuat acara-acara 

sinteron banyak digemari oleh masyarakat. Sehingga dari tontonan mereka 

setidaknya menyumbangkan sedikit banyaknya rating yang diincar oleh 

televisi, karena penonton suka dengan hal-hal yang biasa dibilang “keren”. 

Salah satu tayangan yang cukup diminati oleh kalangan anak muda dan 

orang tua yaitu tayangan yang berupa hiburan. Tayangan yang saat ini 

diminati banyak penonton khusunya remaja yaitu sinetron Anak Jalanan di 

RCTI. 
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Beberapa informasi yang banyak terdapat di internet menyebutkan 

bahwa sinetron Anak Jalanan RCTI memiliki rating paling tinggi selama 

hampir tiap bulannya. Salah satunya yaitu seleb.info yang mencatat bahwa 

sinetron Anak Jalanan RCTI dibulan November 2015 mendapatkan tvr 6,8 

share 30,1% lalu masih bertahan berada diposisi tertinggi dibulan Januari 

2016 yaitu mendapatkan tvr 7,8 share 35,6%. Bahkan menurut kicauan 

akun twitter yang bernama @InfoRatingTV Sinetron Anak Jalanan juga 

memiliki kedudukan rating tertinggi diatas sinetron Uttaran. Dan menurut 

sinetron-indonesia.com pada bulan Juli 2016 sinetron Anak Jalanan 

mendapat rating paling tinggi yaitu tvr 6,2 share 28,2 %. 

Sinetron Anak Jalanan menceritakan tentang anak laki-laki urakan 

serta cuek yang masih sekolah menengah atas. Dia dikagumi oleh gadis-

gadis seusianya karena penampilannya yang keren saat mengendarai 

sepeda motor dan sering menjuarai balapan, dia juga merupakan ketua 

geng motor. Di sekolah dia juga menjadi idola dari setiap gadis-gadis. 

Kisah percintaan dari dua remaja yang sama-sama menyukai motor ini 

menjadi perhatian tersendiri bagi penonton. Yang menjadi sorotan lain dari 

sinetron Anak Jalanan yaitu, karena didalamnya juga bercerita tentang 

anak sholeh dan pintar di sekolah meski dijalanan menjadi geng balap 

yang urakan. 

Dengan tingginya rating yang diraih oleh sinetron Anak Jalanan 

RCTI ini juga tak luput menuai pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa 

komentar pedas pun tak jarang dilontarkan oleh pihak kontra karena 

adegan-adegan kekerasannya yang tak patut ditonton oleh anak dibawah 
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umur. Apalagi jam tayangnya yang merupakan prime time dan biasa 

tayang 1 sampai 2 jam, mulai dari pukul 18.30 WIB dimana anak-anak 

atau remaja lebih sering menonton televisi pada jam-jam tersebut. Adanya 

cerita tentang geng motor juga dikira memberikan pengaruh yang buruk  

dikalangan pelajar. Selain masalah kekerasan, masalah percintaan dalam 

tayangan sinetron Anak Jalanan tersebut juga menjadi permasalahan di 

masyarakat. Masalah percintaan tersebut memicu munculnya petisi di 

media sosial yang mendukung pemberhentian tayangan sinetron tersebut. 

Munculnya petisi mendukung “Hentikan Tayangan Anak Jalanan 

RCTI” berawal dari pengakuan anak belasan tahun yang mengunggah 

fotonya bermesraan bahkan berciuman. Bukti tersebut nampak jelas 

mengarah pada efek dari tayangan sinetron Anak Jalanan, karena foto 

tersebut terdapat keterangan hashtag #MALEM SAYANG #udah kaya reva 

sama boy #tinggal minta NINJA sama mama. Hal tersebut membuktikan 

bahwa tayangan Anak Jalanan sangat berpengaruh dalam kehidupan 

remaja. Tayangan berpacaran dalam sinetron tersebut sudah dianggap 

melampaui batas kewajaran dalam adat dan budaya timur. 

Petisi tandingan pun muncul dua bulan kemudian. Petisi tandingan 

ini mendukung diteruskannya tayangan sinetron Anak Jalanan. Karena 

dianggap memberikan contoh positif oleh pihak pro, maka mereka 

mengajukan petisi “Lanjutkan Sinetron Positif Anak jalanan RCTI Sebagai 

Teladan” untuk mempertahankan penayangan sinetron Anak Jalanan. 

Selain petisi, sinetron Anak Jalanan juga sudah pernah 

mendapatkan teguran tertulis dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). 
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Teguran pertama dilayangkan pada tanggal 11 Januari 2016 karena 

menayangkan adegan kekerasan yaitu pengeroyokan satu orang laki-laki 

oleh anggota geng motor. Selain itu, terdapat adegan yang menampilkan 

seorang laki-laki mengucapkan kata kasar. Kemudian satu bulan 

berikutnya pada tanggal 12 Februari 2016 teguran tertulis kedua muncul 

karena menayangkan adegan berbahaya yang dilakukan oleh dua orang 

laki-laki. Kemudian, terdapat adegan kebut-kebutan di jalan raya.  

Meskipun bukan hanya sinetron Anak Jalanan satu-satunya 

tayangan yang berefek untuk perilaku para remaja. Masih banyak lagi 

tayangan-tayangan lain yang mempengaruhi pola pikir generasi muda. 

Namun, peneliti ingin mengambil salah satu contoh sinetron yang 

dianggap sudah sangat mempengaruhi gaya hidup generasi muda saat ini. 

Seperti halnya siswa dan siswi SMA yang peneliti pilih sebagai subjek 

dalam penelitian ini. Peneliti memilih siswa dan siswi sebagai subjek 

penelitian karena masa remaja merupakan masa transisi atau masa 

peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Pada masa inilah para remaja 

mengalami perkembangan dari segala aspek, mulai dari bentuk fisik 

hingga psikisnya. Biasanya pada masa remaja mereka cenderung berusaha 

mencari jati dirinya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada usia ini 

juga mereka biasanya penasaran dan suka mencoba hal-hal yang baru 

kemudian mereka mudah terpengaruh dengan hal yang baru tersebut. Masa 

Pubertas atau Praepuberteit berjalan dari umur 15 tahun sampai 18 tahun 

(Soesolowindradini). Pada masa ini merupakan masa dimana bangkitnya 
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kepribadian ketika minatnya lebih ditujukan kepada pengembangan 

pribadi sendiri. 

Penelitian ini ditujukan kepada remaja awal atau remaja yang 

berusia 15-18 tahun. Asumsi peneliti ketika berbicara mengenai anak 

remaja maka, dari ciri-ciri yang sudah dijelaskan tentunya dimana pun 

tempatnya semua remaja memiliki kecenderungan yang sama. Kemudian, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut karena ketenaran 

tayangan sinetron Anak Jalanan yang menjadi sebuah perbincangan 

dikalangan masyarakat saat ini. Hal ini dibuktikan dengan selalu tingginya 

rating yang diperoleh dan banyaknya pro dan kontra yang terjadi di 

masyarakat mengenai sinetron Anak Jalanan. Untuk itu, peneliti akan 

mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “PEMAKNAAN PESAN 

SINETRON ANAK JALANAN YANG DITAYANGKAN RCTI DI 

KALANGAN REMAJA”. 

1. 2. Asumsi Dasar 

Asumsi dasar dari penelitian ini karena tayangan sinetron Anak 

Jalanan banyak menuai pro dan kontra di masyarakat, bahkan sudah ada 

yang terpengaruh dengan gaya hidup yang dibangun sinetron tersebut. 

Namun, dari permasalahan yang ada sinetron ini juga mendapatkan 

pengahargaan dengan kategori Sinetron Terfavorit. Inilah yang kemudian 

menjadi sorotan tersendiri oleh peneliti. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa rumusan masalahnya adalah “Bagaimana pemaknaan pesan 

sinetron Anak Jalanan yang ditayangkan RCTI di kalangan siswa dan 

siswi SMA Negeri Ambulu, Jember?” 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Untuk mengatahui pemaknaan pesan sinetron Anak Jalanan yang 

ditayangkan RCTI di kalangan siswa dan siswi SMA Negeri Ambulu, 

Jember. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5. 1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya tambahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada studi resepsi dalam tayangan 

sinetron. Khususnya studi resepsi yang dilakukan oleh audiens kelompok 

usia remaja pada tayangan sinetron remaja. 

 

1.5. 2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk 

masyarakat dalam memilih tayangan yang baik. Selain itu, hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk para calon 

pembuat sinetron televisi agar bisa memilah-milah konten cerita yang 

layak dikonsumsi oleh penonton (semua umur). 


