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BAB I

LATAR BELAKANG

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri media massa di era globalisasi semakin pesat

khususnya media elektronik televisi, hal ini dapat diamati dari munculnya

berbagai macam stasiun televisi swasta nasional. Globalisasi informasi setiap

media massa melahirkan suatu efek sosial yang bermuatan perubahan nilai-nilai

sosial dan budaya. Proses globalisasi tersebut membuat arus informasi menyebar

ke seluruh dunia, dan salah satunya adalah program televisi.

Pesatnya industri pertelevisian di indonesia juga dipengaruhi oleh

kebutuhan masyarakat akan informasi dan juga hiburan. Hal tersebut dijadikan

peluang tersendiri bagi dunia pertelevisian di indonesia untuk membuktikan

bahwa media elktronik televisi mampu menayangkan informasi yang mendidik,

menghibur, dan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan.

Media massa merupakan suatu pesan yang bisa berbentuk lisan ataupun

isyarat dan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komunikasi

massa itu sediri. Pada prinsipnya media adalah penyampaian informasi dan

komunikasi yang sangat berguna bagi manusia dalam meningkatkan mutu

pengembangan sosialnya. Fungsi dari komunikasi massa dijelaskan oleh

Dominick (2001) dalam Ardianto et.al., (2007) terdiri dari: surveillance

(pengawasan), interpretation (penafsiran), linkage (keterkaitan), transmission of

values (penyebaran nilai) dan entertainment (hiburan) (Ardianto et.al., 2007:14)
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Televisi memiliki kelebihan dibandingkan media komunikasi massa

lainnya. Televisi bersifat audiovisual sehingga dapat didengar sekaligus dapat

dilihat. Khalayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak dan mendengar

kata-kata, musik dan efek suara. Karena karakteristik audiovisual tersebut

pengaruh acara di televisi sampai saat ini masih terbilang kuat dibandingkan

dengan radio dan media cetak.

Kemudahan mendapatkan pesawat televisi, kemudahan menggunakan

televisi, ragam tayangan yang bisa didapatkan dari banyak stasiun televisi, tidak

mengharuskan pembayaran bulanan (kecuali TV kabel/ berbayar), serta faktor

audiovisual membuat televisi masih menjadi media yang paling banyak

digunakan untuk menjangkau khalayak massal dan paling banyak dikonsumsi

oleh masyarakat Indonesia. Setidaknya di tiap rumah pasti bisa kita dapatkan

minimal satu TV, bahkan satu TV di tiap ruangan di rumah-rumah di kota-kota

besar adalah hal yang lazim.

Televisi menghadirkan berbagai macam bentuk acara kepada masyarakat.

Program-program yang ditayangkan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan

dan kebutuhan masyarakat ataupun berdasarkan trend tayangan. Sukses suatau

program acara pada media televisi seringkali diikuti oleh stasiun televisi lainnya

dengan acara-acara yang sejenis, hal ini dinamakan sebagai copycat (Ardianto

et.al., 2007:142). Beragam acara ditayangkan oleh stasiun televisi swasta tersebut

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan pemirsa. Acara yang
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ditayangkan bersifat informatif seperti berita, edukatif seperti belajar memasak

ataupun acara yang aspek hiburannya sangat kental seperti film atau sinetron.

Sinetron merupakan kepanjangan dari sinema elektronik yang berarti

sebuah karya cipta seni budaya, dan media komunikasi pandang dengar yang

dibuat berdasarkan sinematografi dengan direkam pada pita video melalui proses

elektronik lalu di tayangan melalui stasiun televisi. Sinema elektronik atau lebih

populer dalam akronim sinetron adalah istilah untuk serial drama sandiwara

bersambung yang disiarkan oleh stasiun televisi. Sinetron pada umumnya

bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari yang diwarnai konflik

berkepanjangan. Seperti layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali dengan

perkenalan tokoh-tokoh yang memiliki karakter masing-masing. Berbagai

karakter yang berbeda menimbulkan konflik yang makin lama makin besar

sehingga sampai pada titik klimaksnya.

Beragam acara ditawarkan oleh stasiun televisi, baik lokal, nasional, dan

internasional. Acara yang mendominasi di stasiun televisi adalah sinetron kecuali

stasiun tv yang memiliki genre khusus seperti Metro TV atau TV ONE. Secara

umum, hampir sebagian besar slot waktu stasiun TV didominasi oleh sinetron.

Mulai dari prime time atau waktu yang menjadi waktu utama hingga pagi hari

ketika aktivitas luar rumah tinggi. Waktu utama tayangan televisi pun semakin

lebar. Jika beberapa tahun yang lalu waktu utama siaran televisi sekitar pukul

19.00 s.d 21.00 tetapi sekarang menjadi 18.00 s.d 23.00. Menurut Ardianto et.al

(2007), waktu penayangan adalah salah satu dari empat faktor utama yang perlu

dipertimbangkan ketika menggunakan media televisi untuk menyampaikan pesan,
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yaitu pemirsa,waktu, durasi dan metode peyajian (Ardianto et.al., 2007:140-142).

Indikasi utama dari sebuah acara memiliki rating tinggi adalah berada

pada waktu utama (prime time) tersebut. Sebuah stasiun televisi swasta nasional

ada yang memiliki slot waktu tayang sinetron dalam sehari mencapai 7 jam.

Waktu penayangannya pun berada di waktu utama, yakni pukul 18.00 s.d 22.00

malam. Jika kita mendefinisikan waktu utama sebagai waktu potensi paling besar

pemirsa menyaksikan tayangan maka demikian tinggi penghargaan terhadap

sinetron. Penayangan sinetron di waktu utama memiliki berbagai implikasi

terhadap masyarakat. Penonton disuguhkan dengan tayangan sinetron di waktu

mereka memiliki kesempatan untuk menyaksikan televisi baik secara individu

maupun bersama keluarga. Sehingga mungkin sekali sinetron untuk mencapai

rating tinggi.

Ada beberapa faktor yang mendorong lakunya permintaan terhadap

tayangan sinetron. Faktor tersebut diantaranya adalah daya tarik cerita dan tokoh

cerita yang digemari. Sedangkan ketertarikan stasiun swasta untuk memproduksi

sinetron didorong permintaan dan daya jual tinggi dengan biaya murah. Jika

mengamati cerita yang disuguhkan, relatif tidak ada perubahan dari satu sinetron

ke sinetron yang lain.

Empat pertimbangan suatu program akan ditayangkan di sebuah stasiun

televisi swasta, yakni audience share, variasi program, kepentingan bisnis, dan

kebutuhan. Keempatnya saling terkait. Bisa sebuah program bagus, tapi

masyarakat mengatakan lain, ini akan menjadi pertimbangan. Tetapi biasanya

faktor pendorong paling kuat adalah audience share karena mampu mengundang
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pemasang iklan.

Akhir dari suatu sinetron dapat bahagia maupun sedih, tergantung dari

jalan cerita yang ditentukan oleh penulis skenario. Dibuatnya sinetron menjadi

berpuluh-puluh episode kebanyakan karena tujuan komersial semata-mata

sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas cerita, yang akhirnya membuat

sinetron menjadi tidak lagi mendidik, tetapi hanya menyajikan hal-hal yang

bersifat menghibur. Hal ini banyak terjadi di Indonesia yang pada umumnya

bercerita seputar kehidupan remaja dengan intrik-intrik cinta segi tiga, kehidupan

keluarga yang penuh kekerasan, dan tema yang akhir-akhir ini sangat digemari

yaitu tentang kehidupan religi. Cerita yang diusung oleh sinetron secara umum

serupa satu sama lain. Hal ini menimbulkan kritik kritis mengenai kreativitas

dalam pembuatan sinetron.

Berbagai macam sinetron dengan genre dan jalan cerita yang berbeda

sering menjadi favorit para penonton yang pada dasarnya menyukai sinetron.

Penayangan sinetron sekarang ini sering menjadi salah satu persaingan para

pemilik stasiun televisi swasta. Sebagai salah satu program televisi yang mampu

menarik perhatian masyarakat untuk meluangkan waktunya sebagai sarana

hiburan, sinetron dianggap sebagai salah satu tonggak merebaknya acara hiburan

di televisi.

Sebagai tontonan yang digemari masyarakat tak terkecuali anak-anak,

remaja, dan juga orang dewasa pada hakekatnya program televisi harus

mempunyai pesan-pesan moral yang positif sehingga menjadi panutan bagi para

penontonnya. Setiap sinetron yang tayang pastinya memiliki sisi positif dan sisi
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negatif pula. Para sutradara dan penulis skenario memiliki cara untuk

menyampaikan hal-hal tersebut sehingga para penonton dapat mengambil hikmah

atau contoh yang baik dan melihat contoh yang buruk pula.

Salah satu sinetron yang menjadi fenomenal sekarang adalah Tukang

Bubur Naik Haji. Tukang Bubur Naik Haji The Series merupakan sebuah sinetron

yang ditayangkan di RCTI setiap hari mulai pukul 20:00 WIB. Sinetron ini

diproduksi oleh SinemArt, pertama kali ditayangkan pada tanggal 28 Mei 2012,

dan sampai saat ini masih terus berjalan. Pemainnya antara lain ialah Mat Solar,

Uci Bing Slamet, Citra kirana, Andi Arsyil Rahman, Aditya Herpavi Rachman,

Latief Sitepu dan masih banyak lagi.

Sinetron ini mampu mencapai lebih dari 500. Keberhasilan ini selain

didukung oleh keberadaan para bintang, juga karena ceritanya kuat dan memiliki

alur yang tidak tambal sulam (Bintang Film, Edisi 20, April 2013, dikutip dalam

http://www.sinemart.com/news.php?id=57 diakses pada tanggal 16 Oktober

2013).

Pada tanggal 27 Februari 2013, Sinetron ini mampu melewati sinetron

Anugerah dengan 473 episode, dan pada tanggal 29 April 2013, sinetron ini

mengalahkan Islam KTP dengan 558 episode, sehingga Tukang Bubur Naik Haji

merupakan sinetron dengan episode terbanyak ke-3 di Indonesia. Pada 25 Juni

2013 sinetron ini mengalahkan Putri yang Ditukar dengan 676 episode sehingga

Tukang Bubur Naik Haji berada di peringkat ke-2.

Tanggapan penonton berupa sikap penting bagi sinetron, karena dengan

sikap penonton ini akan menjadi acuan tinggi atau tidaknya jumlah penonton
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acara tersebut. Sikap timbul dari pengalaman; tidak dibawa sejak lahir, tetapi

merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah. (Rakhmat

1998: 39-40). Ini berarti pengalaman penonton saat menyaksikan sinetron Tukang

Bubur Naik Haji menjadi sebuah sikap yang nantinya akan diukur melalui metode

tertentu.

Penelitian ini berusaha untuk mencari tahu sikap khalayak terhadap

sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Pengetahuan tentang sikap khalayak

merupakan hal yang penting untuk bisa memenuhi kebutuhan khalayak dan pada

akhirnya mewujudkan kepuasan khalayak. Sebagaimana dinyatakan oleh Supranto

dan Limakrisna (2007) “Konsumen atau pembeli akan bertahan kalau mereka

puas sewaktu melakukan pembelian dan juga puas menggunakan produknya. Jadi

kepuasan pelanggan menjadi perhatian penuh para pemasar” (Supranto dan

Limakrisna, 2007:15).

Dari ulasan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah SIKAP

KHALAYAK TERHADAP SINETRON TUKANG BUBUR NAIK HAJI

(STUDI SURVEY TERHADAP MASYARAKAT RT. 03, RW. 11,

KELURAHAN BINTARO).

I.2. Identifikasi Masalah

Seiring ketatnya persaingan bisnis saat ini menuntut para produsen

melakukan berbagai macam terobosan baru yang kreatif serta inovatif dalam

memperkenalkan dan mempromosikan produk mereka agar dapat diterima di

pasaran. Untuk dapat melakukan terobosan maka Produsen dalam hal ini

Production House harus lebih dulu mengetahui sikap khalayak terhadap produk
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yang mereka telah buat dan tayangkan, dengan demikian maka identifikasi

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana sikap khalayak sinetron Tukang

Bubur Naik Haji dan mengapa khalayak menggemari?”

I.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap khalayak

dan Kenapa sinetron ini digemari khalayak (masyarakat RT. 03, RW. 11, Bintaro)

terhadap sinetron Tukang Bubur Naik Haji.

I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap khalayak

dan alas an khalayak (masyarakat RT. 03, RW. 11, Bintaro) menggemari sinetron

sinetron Tukang Bubur Naik Haji.

I.5. Kegunaan Penelitian

I.5.1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

terkait dengan komunikasi massa, khalayak televisi, produksi sinetron dan

sikap khalayak.

I.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagi para praktisi

komunikasi massa, umumnya untuk praktisi pertelevisian serta khususnya

untuk pihak sinemart sebagai produsen sinetron Tukang Bubur Naik Haji
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untuk mengetahui sikap khalayak (masyarakat RT. 03, RW. 11, Bintaro)

terhadap sinetron tersebut.

I.5.3. Kegunaan Sosial

Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui

Faktor-faktor terkait dengan produksi sinetron dan sikap khalayak

terhadap sinetron.

I.6. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi bahasan ke dalam lima

bab yang dibagi menjadi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan mengenai Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan akademis, praktis dan sosial

dari penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Objek Penelitian, berisi tentang objek dari masalah yang akan

diteliti, yaitu sinetron Tukang Bubur Naik Haji.

Bab III Tinjauan Pustaka, berisi tentang uraian dari konsep-konsep yang

digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan yang mencakup

Komunikasi Massa, Televisi, Produksi Sinetron, Khalayak dan Sikap Khalayak.

Bab IV Metodologi Penelitian, Bab ini berisi Jenis Penelitian, Waktu dan

Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik

Analisis Data, Pengujian Validitas dan Reliabilitas serta Hipotesis Penelitian.

Bab V Hasil dan Pembahasan berisi tentang data hasil penelitian yang

akan dibahas secara rinci oleh Peneliti. Hasil penelitian secara keseluruhan dan
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bagaimana hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah atau research

question akan dijawab oleh Peneliti.

Bab VI Kesimpulan dan Saran. Berisi kesimpulan penelitian terkait

dengan sikap khalayak terhadap sinetron Tukang Bubur Naik Haji.




