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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu  aspek positif dari modernitas zaman adalah berkembangnya 

teknologi dan media informasi dewasa ini.Media itu dapat berupa media cetak, 

elektronik, audio dan masih banyak lagi. Contoh kongkrit jenis media elektronik 

adalah seperti televisi dan radio.Dari sekian banyak media massa yang ada saat 

ini, televisi merupakan salah satu produk kemajuan teknologi komunikasi yang 

lebih sempurna dan dapat menutupi kekurangan yang adapada media komunikasi 

lainnya yaitu, surat kabar, majalah, radio dan film. Televisi secara utuh mampu 

menampilkan gambar secara nyata dan lengkap dengan suara aslinya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa televisi akan mempunyai pengaruh yang lebih besar.  

Televisi merupakan salah satu media informasi dan sarana komunikasi 

umum yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.Tak dapat dipungkiri 

televise mempunyai banyak manfaat, khususnya acara-acara yang menayangkan 

berita aktual, film dokumenter, dan mengungkap alam dan ilmu pengetahuan. Hal 

ini karena adanya kelebihan yang dimiliki oleh cara kerjanya, yaitu memadukan 

antara gambar dan suara, yang membuat penyampaian informasi lebih mudah di 

fahami oleh semua lapisan. Di samping itu, acara-acara televisi sangat di gemari 

oleh masyarakat karena mengandung daya pikat dan kemampuan yang tinggi 

dalam menghipnotis masyarakat di depan televisi di samping mudah  di peroleh 

dan mudah di operasikannya. (Yasir, 2004) 
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Hal ini menunjukkan bahwa televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan 

dari kehidupan manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktu di depan 

televisi, di bandingkan waktu yang di gunakan untuk berbincang-bincang dengan 

keluarga atau pasangan mereka. “Bagi banyak orang, televisi adalah teman, 

televisi menjadi cerminan perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu“ 

(Morrisan, 2004:41) 

Televisi sebagai salah satu media massa yang mempunyai daya tarik 

tersendiri karena sifatnya yang audio visual. Fungsi media televisi bagi 

masyarakat adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media 

kebudayaan,  mediahiburan,  dan media promosi yang di tujukan kepada khalayak 

pemirsa baik secara aktif maupun pasif. Kelebihan media televisi adalah 

menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan 

elektromagnetik, kabel, dan fiber yang dipancarkan (transmisi) melalui satelit. 

Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar. Nilai aktualitas 

terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat. Daya rangsang media 

terhadap seseorang cukup tinggi. Hal ini di sebabkan oleh kekuatan suara dan 

gambarnya yang bergerak (ekspresif ). 

Setiap harinya, masyarakat indonesia dapat melihat berbagai macam 

program acara yang ditawarkan oleh sebuah stasiun televisi. Tingginya minat 

masyarakat Indonesia untuk menonton program-program acara televisi tentu saja 

akan membawa keuntungan yang besar bagi stasiun-stasiun televisi yang 

menayangkannya. Menurut Mar’at (dalam Effendi, 1996:56) acara televisi pada 

umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan bagi para 
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penontonnya. Hal ini disebabkan oleh dampak psikologis dari televisi itu sendiri, 

dimana seakan-akan televisi menghipnotis pemirsa, sehingga mereka telah hanyut 

dalam keterlibatan akan kisah atau peristiwa yang disajikan oleh televisi. 

Melalui televisi, masyarakat dapat memilih berbagai tayangan yang di 

perlukan oleh mereka. Tayangan-tayangan tersebut dapat berbentuk berita, 

hiburan, maupun tayangan-tayangan informasi pendidikan. Di saat program-

program televisi lain menyuguhkan tontonan kemewahan yang sangat fisik 

materialistik, RCTI  justru menawarkan alternatif yang berbeda. RCTI di awal 

tahun 2015 kembali menghadirkan program-program baru dengan berbagai genre.  

Beberapa program baru ini diharapkan mampu memberi tontonan segar dan 

menghibur bagi masyarakat Indonesia. Program tayangan tersebut adalah 

“Preman Pensiun”. 

Meskipun tidak memasang bintang sinetron berhonor mahal atau idola 

remaja yang naik daun, sinetron “Preman Pensiun” berhasil meraih sambutan 

positif. Kesederhanaan sinetron yang dibintangi Didi Petet, Epy Kusnandar, 

Ridwan Ghany dkk ini rupanya mampu menjadi alternatif di tengah gempuran 

serial India dan sinetron fantasi-laga-misteri. Terbukti, share sinetron garapan 

MNC Pictures ini stabil di atas 16 dan kerap masuk 10 besar data kepemirsaan 

harian. Padahal sinetron ini tayang sore, pukul 17.00 WIB, bukan di jam emas 

atau prime time. Data estimasi ABC Senin (23/2) menunjukkan Preman Pensiun 

berada di posisi 7 dengan TVR 3,9 dan TVS 20,6. Acara paling banyak ditonton 

pada jam tayangnya. (http://www.tabloidbintang.com/articles/film-tv-

musik/kabar/18596-rating-sedang-bagusbagusnya-preman-pensiun-tamat-sore-ini) 
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Dari uraian ini dapat diketahui bahwasanya tayangan sinetron “Preman 

Pensiun” dapat memicu persepsi masyarakat, khususnya masyarakat di 

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Hal ini, menurut penulis di dasarkan pada 

beberapa hal yakni : 1)  Bentuk tayangan sinetron“Preman Pensiun” yang bersifat 

ringan dan tidak rumit,  2)  Bahasa yang di gunakan dalam tayangan tersebut juga 

merupakan bahasa sehari-hari, 3) Banyak mengandung joke (lelucon).  

Oleh karenanya, menurut penulis, tayangan sinetron “Preman Pensiun” 

merupakan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya Ibu 

Rumah tangga. Kesesuaian tersebut terletak pada adanya sisi hiburan sekaligus 

nilai-nilai ajaran dalam tayangan tersebut. Sisi hiburan akan menjadi hiburan bagi 

masyarakat dari ketegangan hidup yang di alaminya. Menurut Bandura (Dahar, 

2011),  perilaku menonton, mengamati dan melihat merupakan salah satu proses 

belajar yang menggunakan gambaran kognitif dari tindakan. Proses belajar dari 

mengamati ini mempunyai empat tahapan yaitu perhatian, mengingat, reproduksi 

gerak, dan motivasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk lebih 

jauh meneliti tentang pengaruh tayangan sinetron “Preman Pensiun” terhadap 

persepsi masyarakat tentang preman (Studi pada Ibu Rumah tangga Desa Sitirejo 

RT 8 RW 1 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tayangan sinetron “Preman 

Pensiun” terhadap persepsi masyarakat tentang preman? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh tayangan sinetron “Preman Pensiun” terhadap 

persepsi masyarakat tentang preman. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi yang 

bergerak di bidang akademis, khususnya pendidikan penyiaran 

televisi dalam meneliti tema-tema sosial yang menjadi tayangan 

televisi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi media 

seperti stasiun televisi atau rumah-rumah produksi dalam 

memproduksi tayangan sinetron dengan muatan sosial yang benar dan 

dapat mengispirasi masyarakat luas untuk memberikan pendidikan 

sosial yang baik. 

 


