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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri pertelevisian di Indonesia tumbuh semakin pesat. 

Saat ini banyak sekali saluran televisi yang ada di indonesia, puluhan stasiun 

televisi bersiaran secara nasional. Kondisi ini ditambah munculnya ratusan 

penyelenggara siaran televisi lokal yang hadir di hampir seluruh kota di kabupaten 

di Indonesia (Winarno, 2014). 

Seiring perkembangan pertelevisian yang tumbuh semakin pesat maka 

diperlukan juga “pilar” bagi khalayak televisi agar mengurangi dampak negatif 

yang ditimbulkan dari tayangan televisi. Pilar tersebut adalah literasi media. 

James W potter mendefinisikan media literasi sebagai satu perangkat perspektif di 

mana kita secara aktif memberdayakan diri kita sendiri dalam menafsirkan pesan-

pesan yang kita terima dan bagaimana cara mengantisipasinya (Potter dalam KPI, 

2011:23). 

Di Indonesia literasi media baru muncul secara eksplisit pada tahun 1991 

dalam seminar Anak dan Televisi yang diselenggarakan Yayasan Kesejahteraan 

Anak Indonesia (YKAI). Setelah kemunculan tersebut literasi media terus 

berkembang sepanjang tahun. Meskipun berkembang tetapi perkembangan itu 

sangat lambat dan kurang menerima respon positif dari instansi terkait. Sulitnya 

mendapatkan dana untuk kegiatan literasi media juga menjadi masalah tersendiri 

mengapa literasi media lambat berkembang di Indonesia (Guntarto, 2014). 
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 Literasi media seharusnya lebih di perhatikan oleh pemerintah karena 

konsumsi media sangatlah tinggi terlebih lagi media televisi. Konsumsi media 

televisi yang sangatlah tinggi ini akan berakibat buruk bagi khalayaknya jika tidak 

diimbangi dengan kemampuan khalayak untuk mengolah pesan media. Khalayak 

yang akan menerima dampak terbesar adalah khalayak anak-anak. Hal ini 

dikarenakan anak-anak lebih mudah untuk mengimitasi adegan dalam tayangan 

televisi.  

 Orang tua sangat berperan penting dalam mengurangi dampak negatif 

yang ditimbulkan tayangan televisi bagi anak-anak. Namun jika orang tua saja 

telah menjadi korban dari media, maka bisa di pastikan kondisi anak-anaknya juga 

kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua saat menonton tayangan televisi.  

 Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga survei online yaitu One Poll, 

mengisyaratkan bahwa 25% para orang tua yang memiliki anak balita di Inggris 

mengakui mereka menggunakan TV sebagai seorang pengasuh. Sekitar 70% dari 

seribu ibu dan ayah yang ditanyai dalam rangka tahun komunikasi mengatakan 

mereka tidak bersalah membiarkan anak-anak mereka menonton TV. Dan 42% 

diantara mereka berpendapat menonton TV adalah cara terbaik bagi anak-anak 

untuk belajar. Selain itu survei yang dilakukan One Poll ini juga mengisyaratkan 

bahwa hampir delapan dari sepuluh anak menonton TV sendiri tanpa bimbingan 

orang tua (Pikiran Rakyat, Orang Tua Sering Manfaatkan TV sebagai Pengasuh 

Anak. 2011. Diakses 29/11/2016 dari Pikiran-Rakyat.com)   

 Mengacu pada survei tersebut bisa dipastikan kondisi tersebut tidak jauh 

berbeda dengan kondisi orang tua di Indonesia bahkan bisa jadi lebih parah. Jika 
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orang tua saja sudah tidak bisa lagi menjadi pembimbing bagi anak, maka filter 

lainnya  yang bisa diandalkan adalah guru.  

 Peran guru amatlah penting sebagai pembimbing anak. Anak-anak 

cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi kepada gurunya. Inilah mengapa 

KPI dan beberapa LSM memfokuskan edukasi literasi media kepada guru. Karena 

menurut mereka, guru memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk 

karakter anak didiknya. Guru juga berperan memberi pengarahan pada anak 

didiknya agar mampu memilih tayangan yang bermanfaat untuk dirinya. Jika 

seperti ini maka wajiblah bagi guru untuk memiliki kemampuan lain selain yang 

berhubungan dengan mata pelajaran sekolah dan salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki itu adalah literasi media televisi. Tetapi karena kurangnya 

dukungan dari pihak terkait maka edukasi literasi media tersebut hanya sampai 

pada beberapa daerah saja dan konten edukasi literasi medianya pun masih acak 

dan kurang terfokus. (B. Guntarto, Perkembangan Program Literasi Media di 

Indonesia. 2014. Diakses 29/11/2016 dari Indonesia-medialiteracy.net). 

 Pada saat observasi yang dilakukan peneliti di RA Hasanuddin dan MI 

Wahid Hasyim III, kabupaten Malang,  peneliti menemukan temuan yang menarik 

dimana banyak dari murid RA yang memberikan salam kepada ibu gurunya 

dengan kata, “selamat pagi cikgu”. Salam tersebut adalah salam yang sering 

dilakukan oleh tokoh kartun Upin Ipin dan merupakan kata salam khas negara 

Malaysia. Tidak ada koreksi yang dilakukan oleh guru pengajar saat itu dan 

sepertinya kegiatan ini sudah dilakukan berulang kali oleh murid-murid tersebut. 

Peneliti khawatir jika kebiasaan ini terus dibiarkan lama kelamaan akan 
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membudaya. Selain itu peneliti juga menemukan beberapa murid perempuan kelas 

1 SD yang menyanyikan soundtrack salah satu sinetron keluaran MNCTV yaitu 

“Centini Manis” dengan judul lagu “Dilema”. Mereka sangat fasih dalam 

melantunkan lagu tersebut. Padahal kalimat dalam liriknya tidak sesuai dan tidak 

pantas untuk anak seumuran mereka. Guru yang saat itu mendampinginya juga 

mendiamkannya saja. Peneliti menduga pembiaran yang dilakukan para guru 

tersebut berkaitan dengan kondisi literasi media mereka yang masih kurang. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan diatas, maka 

dalam penelitian ini akan dideskripsikan tingkat literasi media televisi pada guru 

RA dan MI. Peneliti akan meneliti seberapa tinggi tingkat literasi media televisi 

pada guru RA Hasanuddin dan Guru MI Wahid Hasyim III. RA Hasanuddin dan 

MI Wahid Hasyim III adalah sekolah yang dimiliki oleh yayasan Miftahul Ulum 

yang bertempat di kecamatan Dau, kabupaten Malang. Dipilihnya guru RA 

Hasanuddin dan MI Wahid Hasyim III disebabkan karena alasan murid yang 

diajar oleh guru disekolah tersebut adalah murid dengan usia anak-anak (4–12 

tahun) dan juga karena ada indikasi yang menunjukkan jika tingkat literasi media 

televisi guru di sekolah tersebut masih kurang, selain itu alasan lainnya adalah 

guru-guru di sekolah tersebut memiliki tingkat usia yang beraneka ragam mulai 

dari usia dewasa awal, dewasa akhir, hingga lanjut usia. Dari tingkatan usia yang 

beraneka ragam tersebut diharapkan data yang didapatkan juga beragam. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berangkat dari fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya maka 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Tingkat literasi media televisi guru RA 

Hasanuddin dan guru MI Wahid Hasyim III saat ini belum terukur secara 

komprehensif” sehingga diperlukan penelitian untuk menjawab pertanyaan 

tersebut .  

 Sedangkan pertanyaan penelitian (research question) dari penelitian ini 

adalah: Seberapa tinggi tingkat kemampuan literasi media televisi pada guru RA 

Hasanuddin dan MI Wahid Hasyim III Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan 

penelitian yang hendak peneliti capai yaitu “Untuk mengetahui seberapa tinggi 

tingkat kemampuan literasi media televisi pada guru RA Hasanuddin dan guru MI 

Wahid Hasyim III”.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat, seperti 

pemaparan berikut ini: 

1. Manfaat Akademis 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori yang berkaitan 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan secara spesifik dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat literasi media televisi pada guru RA Hasanuddin dan 

MI Wahid Hasyim III. 
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b. Menjadi bahan rujukan bagi pihak sekolah ataupun pihak lain dalam 

memberikan pelatihan media literasi televisi pada guru-guru di 

sekolah tersebut. 

 


