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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Masyarakat pada dasarnya merupakan “sasaran” media massa oleh karena itu 

masyarakat haruslah peka dan memiliki tingkat pemahaman yang baik tentang 

pemberitaan media, karena dengan melalui media literasi membuat masyarakat 

menjadi kritis, peka terhadap informasi media massa, serta mampu meningkatkan 

kualitas dan kuantitas intelektual masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang ada 

adalah sering dengan derasnya arus informasi media, masyarakatpun dibuat 

kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan 

informasi yang sudah mereka peroleh1. Masyarakat pada dasarnya perlu adanya 

suatu hiburan untuk meninjau suatu kebutuhan salah satunya adalah media televisi, 

televisi merupakan salah satu media sebagai sumber sarana informasi maupun 

hiburan yang selalu di gunakan oleh masyarakat.   

Di Indonesia, terminologi “literasi media” sering di samakan dengan 

“penggunaan media secara kritis”. Ini menunjukan bahwa literasi media di artikan 

secara sempit sesuai dengan penerapan dalam keseharian atau mengambil unsur 

kepraktisan dari konsep utuh literasi media. Secara ringkas, terdapat tiga faktor 

mendorong perlunya sikap tersebut. Pertama tentu saja televisi merupakan bagian 

integral dalam masyarakat sebagai media pandang-dengar. Kedua, rivalitas industri 

penyiaran yang semakin kompleks yang memprioritaskan kalkulasi ratting.   

1 Denly Aprialdo,” Pentingnya Literasi Bagi masyarakat” Kompasiana, 

(http://www.kompasiana.com/dylanaprialdo/pentingnya-literasi-

mediabagimasyarakat_552a41a2f17e614d6fd6243c. diakses 23/05/2017) 
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Terakhir, di pastikan bahwa dampak menonton televisi tidak selalu menghasilkan 

perilaku yang baik, namun justru mudharat yang besar2. Sehingga saat ini tidak 

heran lagi masyarakat layaknyaknya keluarga telah mengonsumsi media televisi 

hampir setiap saat pada waktu lenggang.    

Sinetron terbukti berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Menurut 

survei yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat televisi, PT Nielsen Company 

Indonesia, 90 persen orang Indonesia menonton televisi untuk menyaksikan 

tayangan bergenre drama. Pemirsa setia televisi biasanya menghabiskan waktu 

sekitar 2,5 jam per hari untuk menyaksikan tayangan sinetron. Sementara waktu 

favorit untuk menonton sinetron tercatat pada pukul 18.00-22.00. Dari total jumlah 

tayangan serial yang diputar selama periode 1 Januari-18 Februari 2017, 50 

persennya ditayangkan pada pukul 14.00-22.003.   

   

RCTI merupakan siaran televisi yang menyajikan program-program yang cukup 

dikenal memalui program sinetron sejak dulu, maka dari itu subjek yang diambil 

peneliti adalah berupa keluarga yang menononton tayangan di stasiun RCTI yakni 

sinetron Dunia Terbalik. Dunia Terbalik sendiri menduduki peringkat pertama dari 

sinetron lainya yakni 4.9/21.3-5.1/21.6. Perumahan ini merupakan kawasan yang 

berada di daerah parawisata yang berada di Kota Batu, akan tetapi perumahan ini 

masih cukup di bilang kecil karena penduduk hanya menjadikan tempat singgah 

                                                 
2 Sumekar Tanjung: “Menonton Televisi Secara Cerdas Dan Kritis Melalui Metode Diet Tv 

Sebagai Strategi Media Literas” (Yogyakart: Universitas Islam Indonesia, 2016), 405.   
3 Ridho Roby, “ Infografis: 2,5 Jam Per Hari Untuk Menonton Sinetron” Kumparan,( 

https://kumparan.com/yufiendanovitasari/infografis-2-5-jam-per-hari-untuk-menonton-sinetron.   
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pada saat liburan. Mayoritas warga yang berada di perumahan tersebut adalah 

bekerja ditempat parawisata, rumah sakit dan juga ibu rumah tangga dsb.   

Bedasarkan pra penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti pada perumahan 

Batu Permata Puri Garuda RT 04 RW 10, perumahan ini merupakan salah satu 

dimana masyarakat yang menjadikan televisi sebagai sarana hiburan pada saat 

waktu istirahat atau saat berkumpul dengan keluarga. Untuk itu sinetron Dunia 

Terbalik menjadi salah satu sinetron yang di tonton atau diminati oleh keluarga pada 

saat kumpul bersama, itu di karenakan pada saat kumpul dengan keluarga yakni 

pada waktu sekitar jam 07.00 malam yaitu pada saat warga di perumahan tersebut 

termasuk jam istirahat atau berkumpul dengan keluarga.   

Dunia Terbalik sendiri merupakan tayangan sinetron yang cukup baru dengan 

konsep yang berbeda dengan sinetron lainya, sinetron ini tayang setiap hari pada 

pukul 19.30-22.00. Maka dari itu berangkat dari fakta yang ada, keluraga di 

perumahan ini lebih banyak menonton tayangan sinetron Dunia Terbalik yang 

mampu mengikat perhatian keluarga di perumahan tersebut dan cerita yang 

memiliki perbedaan di banding sinetron lain yang membuat berbeda dengan 

sinetron lainya yang cenderung ke drama percintaan saja. Sehingga informasi yang 

di dapat setelah menonton program tersebut tanpa di sadari telah mereka saring. 

Tidak dapat di pungkiri televisi saat ini cukup berfariasi, namun banyak pula 

program televisi yang hanya menampilkan atas dasar ingin menghibur para 

khalayak tanpa memikirkan manfaat atau informasi yang terdapat di dalam program 

tersebut.    

Dengan latar belakang di atas, disini peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

pemahaman dengan berbasis kerangka kompetensi individu yaitu pemahaman 
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tentang literasi media pada keluarga di Perumahan Batu Permata Puri Garuda 

RT04/RW10. Alasan peneliti mengambil judul ini di karenakan masyarakat saat ini 

sering mudah mengonsumsi dan memanfaatkan media televisi hanya sekedar 

sebagai sarana menghibur ataupun sumber informasi tanpa melihat adanya dampak 

yang di timbulkan dari televisi tersebut, kemudian peneliti ingin melihat 

pemahaman keluarga saat melihat tayangan sinetron Dunia Terbalik.  Dengan RT 

yang terdiri dari 30 kartu keluarga dan hanya sekitar 25 kartu keluraga yang menetap 

menjadi warga di perumahan tersebut serta berupa pra penelitian yang terlah di 

jelaskan di atas. Maka dari itu sesuai yang sudah di uraiakan di atas sehingga peneliti 

tertarik dengang penelitian tentang “Pemahaman Literasi Media  berbasis 

Kerangka Kompetensi Pribadi Melalui Program Sinetron Dunia   

Terbalik di Televisi (Studi Pada Keluarga di Batu Permata Puri Garuda RT   

04 RW 10 Kota Batu Jawa Timur)    

1.2 Rumusan Masalah   

Bedasarkan latar belakang di atas yang telah di kemukakan oleh peneliti telah 

di simpulkan rumusan penelitian adalah: “Bagaimana Pemahaman Literasi 

Media Berbasis Kerangka Kopetensi Pribadi Pada Keluarga di Batu Permata   

Puri Garuda Kota Batu Jawa Timur Setelah Melihat Sinetron Dunia Terbalik   

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitan   

  1.3.1   Tujuan Penelitian    

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pemahaman tentang literasi media pada keluarga di Batu Permata Puri 

Garuda RT04/RW10 Kota Batu Jawa Timur setelah melihat sinetron  

Dunia Terbalik di televisi.   
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  1.3.2   Manfaat penelitian   

A. Manfaat Praktis   

Hasil dari penelelitian ini di harapkan memberi gambaran pada pembaca 

untuk memhami tentang pemahaman literasi media berbasis kerangka 

kopetensi individu.   

B. Manfaat Akademis   

Melalui penelitian ini, peneliti berharap menjadi refrensi atau rujukan 

dan acuan penelitian selanjutnya terkait pemahaman literasi media   

   

   


