
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media massa merupakan sarana penting dimana masyarakat banyak 

mendapat informasi disana. Media massa dibagi menjadi tiga jenis yaitu media 

cetak,media elektronik dan media online. Contoh dari media cetak antara lain 

adalah Koran, tabloid, majalah,dll. Sedangkan contoh media eletronik antara lain 

adalah televisi dan radio. Media online contohnya internet. Media cetak dan media 

elektronik adalah media massa yang paling banyak di akses masyarakat, baik 

masyarakat kelas bawah maupun masyarakat menengah bahkan kelas atas. 

Seangkan media online biasanya hanya diakses oleh masyarakat kelas menengah 

keatas. 

Pada era tekhnologi informasi dan globalisasi seperti saat ini, televisi 

sudah menjadi media yang dapat membagikan berbagai informasi dan hiburan 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Televisi adalah salah satu media massa. 

Sifatnya yang audio visual serta program tayangan yang beragam menjadi daya 

tarik tersendiri yang dimiliki oleh media ini. Keanekaragaman sajian program 

acara di televisi memberikan kontribusi pada audiens yang pada dasarnya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan audiensnya. Televisi merupakan alat media 

eletronik yang paling mudah dicerna oleh masyarakat sehingga berbagai kalangan 

masyarakat dapat menikmati tayangan televisi tersebut. Dari sekian banyak media 

komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, radio, internet, dan film, ternyata 
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televisilah yang menduduki tingkat teratas yang diminati banyak khalayak. 

Karena kelebihan televisi yang menampilkan informasi secara menarik melalui 

audio visual hal inilah yang memudahkan khalayak untuk menerima informasi 

secara cepat dan mudah. 

Salah satu alat elektronik yakni televisi yang sekarang sudah seperti 

kebutuhan primer bagi manusia. Tidak melihat televisi sehari saja kita mungkin 

sudah seperti ketinggalan banyak informasi. Televisi adalah sebiah alat penangkap 

siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai 

arti masing-masing jauh (tele) dan tampak (vision). Jadi televisi berarti tampak 

atau dapat melihat dari jarak jauh. Dengan televisi kita bisa mendapatkan banyak 

informasi baik politik, social, budaya, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. 

Program acara pada televisi tentu dapat proses transmisi pesan dari 

komunikator kepada audiensnya. Pesan yang disampaikan melalui program acara 

atau tayangan televisi mengandung nilai didalamnya, nilai-nilai inilah yang 

stasiun televisi selaku komunikator berusaha untuk dapat menyampaikan kepada 

audiens atau komunikannya. Pesan ini dapat bertujuan atau berfungsi dalam 

memberikan informasi, pendidikan, mempersuasi serta menyenangkan dan 

memuaskan kebutuhan khalayaknya. 

Stasiun televisi setiap hari menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Berbagai jenis program 

acara disajikan oleh stasiun-stasiun televisi. Jika dahulu hanya ada cara yang 

menghibur seperti kuis-kuis, siaran langsung sepak bola, sinetron, kini banyak 
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program acara televisi yang lebih inovatif. Mereka berlomba-lomba untuk dapat 

menyajikan program acara yang menarik dan diminati oleh banyak orang.  

Munculnya berbagai macam stasiun televisi menimbulkan persaingan 

dalam menciptakan program untuk menarik minat penonton. Sehingga hal 

tersebut mampu meningkatkan konsumsi media akan tayangan televisi, karena 

masyarakat sendiri sangata membutuhkan informasi, pendidikan, dan hiburan. 

Stasiun televisi memberikan tayangan-tayangan televisi yang berbeda-beda. 

Contohnya saja seperti TVRI yang merupakan televisi pertama di Indonesia yang 

mayoritas tanyangan yang diberikan oleh TVRI adalah tayangan yang 

mengandung unsur berita atau program yang lebih mendukung pemerintahan. 

Akan tetapi selain dalam konteks berita, dewasa ini banyak industry pertelevisian 

Indonesia yang mulai mengembangkan kreativitas bangsa dengan 

memadunmadankan fungsi-fungsi televisi, sehingga mampu menghasilkan 

tayangan yang mengandung beberapa unsur seperti berita, pendidikan, dan 

hiburan. Salah satunya Trans TV. 

PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) adalah stasiun televisi 

swasta dibawah naungan TRANS CORP dan dimiliki oleh CT CORP yang 

mengudara secara nasional di Indonesia. Trans TV memperoleh ijin siaran pada 

oktober 1998 setelah dinyatakan lulus dari uji kelayakan yang dilakukan tim antar 

departemen pemerintah, kemudian mulai siaran resmi secara komersial pada 15 

Desember 2001. Trans TV selalu menanyangkan tampilan, gaya, serta program 

yang inovatif, berbeda, dan kreatif sehingga menjadi trendsetter di industri 

pertelevisian. Trans TV bersama TRANS7 dan Detikcom dan CNN Indonesia 
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sebagai anggota keluarga TRANSMEDIA,berkomitmen untuk terus memberikan 

tayangan-tayangan yang inspiratif, bermutu sekaligus menghibur dan  diharapkan 

dapat menjadi televisi terdepan di Indonesia dengan program-program in-house 

productions yang bersifat informative, kreatif, dan inovatif.  

Di dalam beberapa program acara yang disajikan oleh Trans TV, terdapat 

salah satu tayangan yang mampu memikat hati penonton terutama di kalangan 

remaja yaitu reality show. Hampir semua stasiun televisi menanyangkan acara 

tersebut. Di dalam acara ini, fungsi televisi menjadi menjadi salah satu hal yang 

digunakan oleh media untuk menghibur, mempersuasi, menginformasikan dan 

mendidik. Reality show adalah salah satu acara yang menampilkan realitas 

kehidupan seseorang secara nyata dan apa adanya lalu di siarkan melalui jaringan 

televisi sehingga bisa dilihat oleh masyarakat. 

Saat ini reality show adalah salah satu menu utama dalam penanyangan 

televisi. Banyak tema-tema yang diangkat melalui reality show, mulai dari cerita 

tentang kehidupan sehari-hari, tentang agama, percintaan, alam gaib, dan masih 

banyak lagi. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti program acara 

relity show yang bertemakan percintaan, yaitu “Katakan Putus”. Katakan putus 

merupakan reality show yang ditayangkan oleh Trans TV pada tanggal 4 mei 

2015 pukul 14.30-15.30 WIB dan tayang setiap hari senin-jum’at yang 

sebelumnya tayang setiap hari jam 18.00. Pada tayangan ini menyajikan tentang 

kehidupan percintaan sepasang kekasih yang ingin mengakhiri hubungannya. Di 

dalam acara tersebut team katakan putus ikut berpartisipasi untuk membantu 

seseorang untuk mengakhiri hubungan dengan kekasihnya. Sering terjadi 
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perdebatan bahkan konflik dalam tayangan ini.saling lempar celaanpun tidak 

jarang terjadi. 

Untuk meningkatkan jumlah audiens, stasiun televisi harus bisa bersaing 

membuat program acara yang lebih menarik. Kondisi persaingan yang seperti ini 

yang membuat industri pertelevisian harus belajar dan bekerja lebih keras dalam 

membuat program acara yang kreatif dan inovatif dalam meningkatkan nilai 

komersil bagi stasiun televisinya. Dalam memenuhi minat audiens untuk 

mendapat program yang menarik, pihak stasiun televisi kerap memberikan 

program acara yang tidak sesuai dengan standart yang diberikan oleh KPI (Komisi 

Peyiaran Indonesia). Sehingga stasiun televisi berlomba-lomba untuk membuat 

tayangan yang hanya untuk meningkatkan jumlah audiens tanpa memperhatikan 

nilai atau konsep daro penanyangan tersebut. Dengan kata lain stasiun televisi 

hanya mementingkan kepetingan pribadi yang bersifat meniingkatkan nilai 

komersil perusahaan televisi. 

Dalam acara reality show katakan putus ini menyajikan seputar kehidupan 

percintaan sepasang kekasih yang ingin mengakhiri hubungannya. Dalam situs 

resmi KPI, tayangan ini mendapatkan teguran penanyangan. Komisi Penyiaran 

Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan wewewang menurut Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan masyarakat, 

pemantauan, dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Stadart Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 pada 

Program Siaran “Katakan Putus” yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada 

tanggal januari 2016 pukul 14.44 WIB. 



6 
 

Program acara tersebut mengupas masalah pribadi (konflik asmara) 

pasangan anak muda secara detail dan terdapat adegan seorang anak muda yang 

menampar seorang laki-laki. Meskipun acara tersebut mendaptkan izin dari pihak 

yang berkonflik, namun lembaga penyiaran tidak dapat menyajikan materi 

kehidupan pribadi dalam seluruh isi acara. Program siaran dengan muatan konflik 

pribadi tidak layak untuk ditayangkan karena berdampak buruk bagi anak-anak 

dan remaja. Jenis pelanggaran ini di kategorikan sebagai pelanggaran atas norma 

dan kesopanan, penghormatan terhadap hak privasi, pelindungan anak-anak dan 

remaja, serta penggolonhan program siaran. 

KPI Pusat telah memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar 

Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, 

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 12 Ayat (1) serta standart Program Siaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2), Pasal 13 Aayat (1) dan (2), 

Pasal 14 huruf c, Pasal 15 Aayat (1), dan pasal 37 Ayat (4) huruf a. berdasarkan 

hal tersebut KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administrative Teguran 

Terlutis. 

Reality show pada makna sebenarnya adalah salah satu acara yang 

menampilkan realitas kehidupan seseorang secara nyata dan apa adanya. Tetapi 

dalam acara relity show katakan putus terdapat banyak rekayasa dari skenario, 

segala moment sangatlah tepat waktu dan terekspos dari kamera muali dari 

memergoki pacar yang sedang selingkuh, berkelahi dengan tokoh lain, dan drama-

drama kecil yang disuguhkan dengan sangat manis dan memikat. Kemudian dari 

para klien ataupun korbannya, mereka sebenarnya adalah pemain iklan atau hasil 
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dari casting. Terbukti dari penampilan yang menarik memakai baju rapi dan para 

klien ataupun korban wanitannya berdandan bukan seperti orang yang berpakaian 

sederhana dan segala lipatan dalam bajunya. Dan juga dari volume suara yang 

sangat jelas meskipun kru sedang “mengintai” korban. Tentunya sejauh jarak yang 

membentang antara si korban dan si kru, suara si korban tidaklah terdengar. 

Namun yang jelas pasti si korban telah di pasang sebuah mikrofon di balik 

bajunya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa program acara tersebut sudah 

dilakukan komodifikasi adegan dan cerita yang disesuaikan dengan realitas 

masyarakat dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa esensi acara televisi 

semakin meninggalkan fungsi pokoknya, yaitu fungsi pendidikan, informasi, dan 

liburan. 

Salah satu target penonton dalam tayangan televisi adalah remaja, remaja 

adalah sasaran literasi media yang paling ideal lantaran di usia tersebut mereka 

mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Di sisi lain, para remaja juga sudah mulai 

berpikir kritis sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan. Tujuan penyiaran itu 

sendiri untuk mendorong masyarakat beretika. Sedangkan poin dari literasi media 

yakni untuk memberitahukan media pada generasi muda di tengah persebaran 

informasi yang semakin cepat. Literasi bisa berarti melek teknologi, informasi, 

politik, berpikiran kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. Menurut Kirsch 

dan Jungeblut (dalam Maryam, Pamungkas, & Suwandi, 2016: 213) 

mendefinisikan literasi kontemporer sebagai kemampuan seseorang dalam 

menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan 

sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Baran (2011: 27) menyebutkan 
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saat ini literasi (literacy) diartikan sebagai secara efektif dan efisien memahami 

dan menggunakan simbol tulisan. Dengan adanya perkembangan media 

elektronik, maka kemampuan itu tidak bernama literasi lagi, tetapi menjadi literasi 

media (kecerdesan bermedia) 

Pentingnya literasi media bagi remaja, dalam konteks ini adalah anak-anak 

SMP Negeri 1 Manyar Gresik, karna  Keberadaan televisi telah dianggap pisau 

bermata dua yang memiliki dampak positif dan negatif bagi penontonnya. Selain 

memberikan tayangan yang sesuai dengan fungsi media massa, yaitu sebagai 

media informasi, edukasi, hiburan, dan sosial kontrol. Pada saat beriringan banyak 

kalangan yang menjadi khawatir akan dampak negatif tayangan televisi, tak 

terkecuali pornografi, kekerasan dan kepentingan institusi yang mengandung 

kepentingan ekonomi, pilitik, dan budaa 

Untuk mengetahui lebih dalam bentuk pemaknaan khalayak tersebut dapat 

digunakan melalui analisis resepsi. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui kelompok mana saja yang termasuk dominan (hegemonic) reading, 

negotiated reading dan oppositional (counter hegemonic.esensinya adalah bentuk 

terapan media dan audiens itu dapat memberikan informasi akan kompleksitas dan 

dinamika yang terjadi antara konsumen dan produk tayangan yang di tontonnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di kaji 

dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah resepsi remaja tentang program acara 

reality show “katakan putus” di Trans TV? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang di rumuskan di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui resepsi remaja perumahan pongangan 

indah di jalan jati tentang program acara reality show “katakan putus” di Trans Tv 

1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah 

atau memperluas wawasan dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi. Serta dapat menjadi 

refrensi pembelajaran ilmu komunikasi khususnya tentang program 

tayangan di media massa televisi. Dan juga menjadi refrensi atau 

bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menambah serta memperluas wawasan dan pengalaman mengenai 

penerimaan remaja tentang sebuah tayangan program acara Reality 

Show di televisi 

 




