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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan penyebaran informasi di Indonesia telah berkembang pesat, 

dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Menurut Krippner dalam (Liliweri, 

2011:840), informasi adalah pengorganisasian dan interpretasi terhadap data 

kemudian dimasukkan dalam format agar dapat digunakan oleh para pemakai 

dalam pandangan baru, data dan informasi memang sukar dibedakan. Informasi 

bisa didapatkan di media massa (radio, koran, televisi) dan media dalam jaringan 

(daring). Seiring dengan berjalannya waktu dengan teknologi yang telah 

berkembang surat kabar dan radio kurang diminati oleh masyarakat. Bahkan 

dibeberapa negara maju, surat kabar yang dahulu berbentuk cetak sekarang 

berkonvergensi ke media daring. Radio sudah banyak ditinggalkan dan beralih ke 

televisi. Televisi (TV) sendiri masih sangat diminati masyarakat Indonesia hingga 

saat ini. Salah satu (faktornya) budaya baca (kalau bicara pers/media cetak) masih 

rendah, dan budaya menonton sangat tinggi (Soyomukti, 2010:206).  

Stasiun TV di Indonesia menurut peneliti belum sepenuhnya memberikan 

ruang penyandang disabilitas untuk mengakses informasi dan hiburan dengan 

minimnya konten khusus tunarungu. Padahal hal tersebut sangat kontradiksi 

dengan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi : 

“Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak 

tunarungu.” Menurut Pusat Data dan Informasi Kementrian Sosial RI Tahun 2010, 

jumlah penyandang disabilitas mencapai 11.580.117 jiwa dengan rincian sebagai 

berikut. 
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Disabilitas 

Pendengaran Penglihatan Fisik Mental Kronis 

2.547.626 3.474.035 3.010.830 1.389.614 1.158.012 

Sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/18/500455/dpr-resmi-tetapkan-uu-

disabilitas  

Jumlah tersebut tentunya lebih dari cukup menjadi pertimbangan stasiun TV 

membuat program acara untuk penyandang tunarungu.  Dalam website resmi 

kpi.go.id, pada laman berita tertanggal 15 Februari 2016, guna pemenuhan hak 

dan kebutuhan penyandang disabilitas tunarungu sebagaimana disebut dalam 

Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak 

Asasi Manusia (RANHAM)  sebagai bentuk implementasi pemerintah mendorong 

semua stasiun TV untuk menyediakan akses bagi tunarungu dengan menyediakan 

penerjemahan bahasa isyarat dalam program semua stasiun TV. Sebagai bentuk 

nyata pada tanggal 18 Februari 2017, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan 10 

stasiun TV swasta yang menandatangani perpanjangan izin penyelenggaraan 

penyiaran jaringan secara nasional. Dalam tujuh komitmen yang ditandatangani 

pemilik TV salah satunya terdapat penggunaan bahasa isyarat dalam program 

siaran berita yang harus dipenuhi.  

Pada pertengahan tahun 2017 beberapa stasiun TV mulai menampilkan SLI 

di program beritanya menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan 

Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Menurut data dari jadwal juru bahasa di 

Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ) Gerakan Untuk Kesejahteraan 

Tunarungu Indonesia (Geratin) adalah sebagai berikut. 

 

 

http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/18/500455/dpr-resmi-tetapkan-uu-disabilitas
http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/18/500455/dpr-resmi-tetapkan-uu-disabilitas
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No. STASIUN TV PROGRAM ACARA DURASI 

TAYANG 

1. Global TV Buletin iNews Siang 10.30 – 11.30 

2.  iNews TV iNews Siang 12.00 – 13.30 

3.  SCTV Liputan 6 Siang 12.00 – 12.30 

4.  RCTI Seputar iNews Sore 16.00 – 16.30 

5. MNC Lintas iNews Petang 15.00 – 15.30 

6. NET TV NET 16 16.00 – 16.30 

7. Kompas TV Kompas Malam 21.00 – 22.00 

Sumber : (www.kemenkopmk.go.id) 

Selain dari PLJ, ada juga Jadwal Juru Bahasa Isyarat dari Indonesian Sign of 

Language (INASLI). 

No. STASIUN TV DURASI TAYANG 

1. ANTV 03.30 – 04.45 

2.  TV ONE  04.30 – 06.30 

3. CNN/TRANS 7 (Senin-Jum’at) 12.00 – 12.30 

4. INDOSIAR 17.00 – 17.30 

5.  METRO TV 21.30 – 22.30 

6. SIBI DAN BISINDO TVRI (Indonesia Malam) 19.00 – 20.00 

Sumber : (www.kemenkopmk.go.id) 

Jika dilihat dari data diatas, tayangan SLI sebagian besar hanya ada di 

program berita, sedangkan untuk hiburan belum ada. Durasi tayangpun tidak lebih 

dari dua jam. Artinya, semua stasiun televisi belum dikatakan memenuhi 

kebutuhan dan hak tunarungu.   

Terkait penelitian ini, peneliti menentukan objek penelitian pada Komunitas 

Akar Tuli Malang. Dari data struktur organisasi tersebut terdapat 19 anggota yang 

aktif menggunakan bahasa isyarat. Alasan lainnya karena jumlah penyandang 

tunarungu di Jawa Timur (www.bps.go.id) Tahun 2010, tercatat sebanyak 17,33% 

menempati posisi ketiga dengan jumlah terbanyak se-Indonesia. Di Kota Malang 

tercatat, sebanyak 696.611 tunarungu dengan rincian persentase total per 

kecamatan, Kec. Kedungkandang 20,66%; Sukun 21,91%; Klojen 13,29%; 

http://www.kemenkopmk.go.id/
http://www.kemenkopmk.go.id/
http://www.bps.go.id/
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Blimbing 20,77%; dan Lowokwaru mencapai 23,36%; dengan tingkat kesulitan 

mendengar Tidak Sulit 97,71%; Sedikit Sulit 1,11%;  Parah 0,14%.
1
 

Hadirnya translasi berita bahasa isyarat oleh (SLI) tentunya semua pihak 

mengharapkan tunarungu dapat menikmatinya. Banyaknya program berita yang 

menggunakan SLI dengan pengemasan yang hampir sama yaitu di layar bawah 

pojok kecil sebelah kanan. Tetapi, terdapat masalah penggunaan SIBI dan 

BISINDO yang masih simpang siur. Di TVRI Indonesia Malam misalnya, 

program berita tersebut menggunakan kedua bahasa isyarat, SIBI dan BISINDO. 

Belum problem lain yang membuat translasi berita sulit dipahami karena apa yang 

disampaikan oleh SLI kurang dapat diterima oleh tunarungu. Dari sini peneliti 

ingin mengetahui, apakah tunarungu paham dengan apa yang disampaikan oleh 

SLI. Apakah dengan banyak bermunculannya tayangan translasi di berita TV saat 

ini dapat mempengaruhi pemahaman tunarungu.  

Dilihat dari penelitian serupa, beberapa penelitian hanya terfokus ke TVRI 

sebagai penyedia layanan translasi pada Berita Malam TVRI. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada seluruh stasiun TV 

yang menayangkan translasi bahasa isyarat pada program acaranya. Harapannya 

dengan semakin banyak translasi bahasa isyarat, semakin beragam dan banyak 

pula feedback dari responden penelitian. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

dengan bertambahnya stasiun TV yang menyediakan SLI di program berita dapat 

mempengaruhi tingkat pemahaman tunarungu. Sehingga dapat ditarik judul 

                                                           
1
 Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/, diakses pada tanggal 1 April 2018. 

https://www.bps.go.id/
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“Pengaruh Terpaan Tayangan Translasi Bahasa Isyarat oleh “Sign of 

Language Interpreter” (SLI) di Televisi Terhadap Pemahaman Audience 

(Studi Pada Komunitas Akar Tuli Malang)”. Dengan adanya penelitian ini 

kedepannya  diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh 

tunarungu agar stasiun TV dapat memberikan konten yang ramah untuk bisa 

dinikmati semua kalangan masyarakat sehingga hak tunarungu mendapatkan 

hiburan dan informasi di TV dapat terpenuhi seutuhnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  fenomena diatas, penulis mendapatkan dua pertanyaan 

penelitian, yaitu: 

1. Adakah pengaruh terpaan tayangan translasi bahasa isyarat oleh Sign 

of Language Interpreter (SLI) di Televisi terhadap pemahaman 

anggota Komunitas Akar Tuli Malang? 

2. Jika ada, seberapa besar pengaruh terpaan  tayangan translasi bahasa 

isyarat oleh Sign of Language Interpreter (SLI) di Televisi terhadap 

pemahaman anggota Komunitas Akar Tuli Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Peneliti ingin mengetahui adanya atau tidaknya pengaruh terpaan 

tayangan translasi bahasa isyarat oleh Sign of Language Interpreter 

(SLI) di Televisi terhadap pemahaman anggota Komunitas Akar Tuli 

Malang. 
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2. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan tayangan

translasi bahasa isyarat oleh Sign of Language Interpreter (SLI) di

Televisi terhadap pemahaman anggota Komunitas Akar Tuli

Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 

berbagai pihak, antara lain 

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih referensi keilmuan 

bagi akademisi mengenai penyampaian pesan terhadap audience disabilitas 

(tunarungu) di media massa khususnya televisi. Peneliti juga berharap penelitian 

ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai bagaimana 

seharusnya sikap media massa terhadap penyandang tunarungu. 

2. Manfaat Praktik

Dengan adanya penelitian tentang media massa terhadap khalayak khusus 

disabilitas diharapkan dapat memberikan dampak positif sekaligus kritik dan 

saran membangun untuk seluruh praktisi yang bekerja stasiun TV Indonesia, 

sehingga stasiun TV dapat terus memperbaiki kualitas dan memperbanyak konten 

tayangan yang ramah untuk tunarungu.  




