
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Saat ini banyak sekali macam-macam komunikasi yang bisa dilakukan  manusia 

untuk berinteraksi dengan sesama manusia secara langsung maupun tidak 

langsung, secara langsung biasanya dilakukan dengan bertatap muka langsung 

sedangkan komunikasi tidak langsung biasanya dilakukan melalui perantara 

media, komunikasi melalui media juga bisa digolongkan dalam komunikasi massa 

karena menyangkut khalayak banyak.  

 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang sering dilakukan melalui perantara 

media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan film. Komunikasi massa 

dapat diartikan dalam dua cara, yakni, pertama, komunikasi oleh media, dan 

kedua, komunikasi untuk massa. Namun ini tidak berarti komunikasi massa 

adalah komunikasi untuk setiap orang. Media tetap cenderung memilih khalayak, 

dan demikian pula sebaliknya khalayak pun memilih-milih media (Rivers, 

2008:18-19). 

 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang 

berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 

khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti 
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radio, televisi, surat kabar, dan film. Komunikasi massa ciri tersendiri, sifat 

pesannya terbuka dengan khalayak yang variatif, baik dari segi usia, agama, suku, 

pekerjaan, maupun dari segi kebutuhan (Cangara, 2011:37).  Pesan komunikasi 

massa berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya (tertunda) dan sangat 

terbatas. Selain itu sifat penyebaran pesan melalui media massa berlangsung 

begitu cepat, serempak dan luas. Salah satu alat komunikasi massa yang sering 

digunakan saat ini adalah televisi. 

 

Televisi adalah media komunikasi massa yang saat ini menjadi salah satu alat 

komunikasi yang  paling efektif  bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. 

Di indonesia pemakaian televisi di kalangan anak-anak meningkat  pada waktu 

libur, bahkan bisa melebihi 8 jam per hari. Hal ini disebabkan televisi memiliki 

sejumlah keunggulan,terutama kemampuannya dalam menyatukan antar fungsi 

audio dan visual, ditambah kemampuannya memainkan warna.  

 

Selain itu televisi juga mampu mengatasi jarak dan waktu sehingga penonton 

didaerah-daerah terpencil dapat menikmati siaran televisi (Cangara, 2011:14-15). 

Televisi juga menjadi wadah media komunikasi massa, karena televisi menjadi 

alat untuk masyarakat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan informasi. 

Sebagai salah satu alat komunikasi massa televisi memiliki 3 fungsi bagi 

masyarakat/ khalayak luas, yaitu to inform, education, dan yang terakhir adalah 

control sosial. 

 

Dalam perkembangannya, persaingan antar stasiun televisi di Indonesia saat ini 

semakin ketat. Setiap stasiun televisi berupaya meningkatkan  kualitas siaran 

mereka melalui program unggulan yang sedang diminati oleh masyarakat. Tentu 
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saja ini bertujuan agar para pemasang iklan juga mengiklankan produk mereka di 

stasiun televisi tersebut.Adanya persaingan antar stasiun televisi yang begitu pesat 

membuat setiap stasiun televisi berupaya meningkatkan keragaman program acara 

mereka. Bahkan saat ini sejumlah stasiun televisi berupaya memetakan segmen 

pemirsa mereka, tentunya didasarkan pada asumsi keuntungan dari pemilihan 

segmen tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah stasiun televisi MNC TV yang 

berupaya membidik segmen anak-anak, remaja dan dewasa. MNC TV saat ini 

merupakan stasiun televisi yang paling banyak menyiarkan sinetron bergenre 

kolosal.  

 

Sinetron kolosal dengan segmen anak-anak, remaja, dan dewasa memang menjadi 

salah satu sasaran utama karena potensi jumlah penontonnya yang sangat besar, 

tidak saja dari mereka yang berumur 5-13 tahun, tetapi juga ditonton oleh 

kelompok remaja dan orang tua. Dalam penelitian ini peneliti memilih siswa kelas 

5 dan 6 SD karena diusia itulah yakni 11-12 tahun anak-anak terampil atau cepat 

meniru adegan-adegan atau perilaku-perilaku yang biasa mereka lihat di layar 

kaca, mereka sangat cepat untuk melakukan apa saja yang mereka tonton atau 

mereka lihat khususnya adegan idola mereka dalamhal ini adalah sinetron Raden 

Kian Santang. 

 

Namun sayangnya hampir tidak ada penelitian dan pemantauan yang dilakukan 

secara intensif dan berkesinambungan terhadap materi tayangan sinetron kolosal 

yang ditayangkan. Padahal keluhan akan tayangan sinetron kolosal telah sering 

dilontarkan dalam berbagai diskusi publik, artikel surat kabar/majalah, dan surat 

pembaca surat kabar. Isi siaran anak-anak yang terkait dengan kekerasan, mistis, 
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dan moral menjadi keluhan yang utama. Saat ini anak-anak tidak hanya menyukai 

tayangan kartun tetapi juga tayangan kolosal. Berbicara tentang anak saat ini 

seperti tidak ada habisnya, pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-

kanak merupakan masa yang panjang dalam rentan kehidupan, bagi kehidupan 

anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka 

(anak-anak) tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari 

masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Anak juga 

menjadi cikal bakal penerus generasi bangsa, semakin baik kepribadian seorang 

anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.  Masa 

anak-anak adalah dimulai dari usia 6-13 tahun. Dari aspek agama khususnya 

agama Islam anak-anak merupakan mahluk yang dhaif dan mulia, yang 

keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui 

proses penciptaan (sumber: http://www.kpi.go.id diakses pada September 2014). 

 

Salah satu sinetron kolosal yang menjadi acara favorit anak di MNC TV saat ini 

adalah sinetron kolosal Raden Kian Santang. Sinetron kolosal ini disenangi tidak 

hanya oleh kalangan anak-anak, namun juga remaja dan dewasa. Raden Kian 

Santang adalah tokoh tasawuf dari tanah pasundan kaum tasawuf ditanah air pada 

umumnya. Tokoh Kian Santang ini pertama kali berhembus dan dikisahkan oleh 

Raden Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang ketika menyebarkan Islam di 

tanah Cirebon dan pasundan. Sinetron Raden Kian Santang ini juga menjadi 

peringkat ketiga dengan episode terbanyak di televisi dengan 835 episode dalam 

satu musim tayang (sumber: http://www.kpi.go.id diakses pada September 2014).  
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Sinetron ini bercerita seputar kehidupan tokoh utamanya, Raden Kian Santang. 

Seorang pendekar cilik yang memiliki ilmu dan kekuatan yang sangat sakti. Sejak 

lahir Raden Kian Santang sudah menampakkan keistemewaannya. Antara lain, 

sejak kecil dia sudah pintar baca Al-Qur’an, bisa membaca kejadian yang akan 

datang,tahu apa yang ada di pikiran orang lain, suka menolong, dan lebih dekat 

dengan masyarakat miskin ketimbang kalangan istana. Namun, ada yang cemas 

dengan kelahiran Kian Santang, yaitu Nini Durga Dewi (Dwi Putrantiwi), tokoh 

aliran hitam. Perempuan ini sangat sakti, bisa menjelma jadi apa saja. Dia juga 

banyak pengikut yang sangat setia, rela melakukan apa saja yang diperintahkan 

Nini Durga. Lahirnya Kian Santang sudah diramalkan Nini Durga, bahwa anak itu 

kelak bakal menjadi penghalang sepak terjangnya. Wanita penyihir yang sakti ini 

berusaha menyingkirkan Kian Santang dengan berbagai cara. Dengan 

kesaktiannya dia menjelma jadi apa saja untuk mendekati Kian Santang Kecil. 

Tapi, usahanya selalu gagal karena Kian Santang sangat cerdik. 

 

Di samping bisa membaca pikiran orang, Kian Santang juga banyak akal. Sering 

kali ayah Kian Santang, Prabu Siliwangi muncul menolongnya juga dengan 

menyamar. Syeh Hasanuddin, kakek gurunya juga terkadang muncul, 

mengajarkan mengaji atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya. Raden Kian Santang juga 

menyajikan adegan-adegan yang bersifat religius sehingga diasumsikan dapat 

mendorong penonton untuk melakukan tindakan religius. Adegan-adegan tersebut 

misalnya, Raden Kian Santang melakukan shalat, adzan, kemudian setiap ia ingin 

melakukan sesuatu dan setiap kali mengawali aktivitas ia selalu mengucapkan 

lafadz basmalah. Raden Kian Santang juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan 

teman-temannya untuk beribadah.  
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Pada episode 2, Selasa 29 Mei 2012, Nini Durga kepanasan karena ayat-ayat 

Qur’an yang dilantunkan Raden Kian Santang sampai ke telinganya Nini Durga. 

Lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kian Santang. Mereka berhasil 

menangkap Kian Santang dan dimasukan ke dalam karung goni. Lalu pada 

episode 4, 30 Mei 2012, Nini Durga menyuruh anak buahnya mengejar Raden 

Kian Santang, lalu Raden Kian Santang mengajak teman-temannya sholawatan 

untuk mengusir anak buahnya Nini Durga.  

 

Teori SOR mengasumsikan media massa mempunyai pemikiran bahwa audience 

bisa dibentuk dengan cara apa yang dikehendaki media. Media massa dalam teori 

SOR mempunyai efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran  audience. 

Berbagai perilaku yang diperlihatkan  televisi dalam adegan filmnya, memberi 

rangsangan masyarakat untuk menirunya. Begitu kuatnya pengaruh televisi, 

penonton tidak kuasa untuk melepaskan diri dari  keterpengaruhan itu. Jika 

dibandingkan dengan media massa lain, televisi sering dituduh sebagai agen yang 

mempengaruhi lebih banyak  perilaku masyarakatnya (Hidayat, 2007:165-166). 

 

Peneliti berasumsi adanya pengaruh antara Sinetron Raden Kian Santang sebagai 

media informasi  dan perilaku anak-anak  terhadap tayangan Sinetron Raden Kian 

Santang.Hal ini dikarenakan adanya indikator-indikator pendorong anak-anak 

untuk melakukan dan meniru apa yang disajikan oleh Tayangan Sinetron Raden 

Kian Santang, Khususnya perilaku yang diperankan oleh tokoh Raden Kian 

Santang yang memiliki kepribadian religius yang kemudian disampaikan olehnya 
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kepada anak-anak yang menonton adegan Raden Kian Santang pada sinetron 

Raden Kian Santang. 

 

Penulis memilih judul ini sebagai bahan penelitian karena didasari dari banyaknya 

anak-anak yang menyukai tayangan sinetron Raden Kian Santang. Menjadi 

menarik ketika pesan yang disampaikan dalam sinetron ini tidak melulu bernilai 

negatif seperti perkelahian, permusuhan, dan penghianatan, tetapi nilai positif 

seperti perilaku juga sangat ditonjolkan di sinetron ini. Penulis memilih SD 

Negeri 5 Sukadana Pasar Lampung Timur sebagai sumber data dari penelitian ini. 

Hal ini dikarenakan hasil pra riset yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengindikasikan bahwa siswa-siswi kelas 5 dan 6 di SDN 5 Sukadana Pasar 

Lampung Timur ini dinilai cukup banyak yang menonton tayangan sinetron 

Raden Kian Santang.  

  

Sekolah Dasar Negeri 5 Sukadana Pasar Lampung Timur  dipilih sebagai objek 

penilitian dikarenakan hasil pra riset yang  dilakukan mengindikasikan bahwa 

siswa-siswi kelas 5 dan 6 di SDN 5 Sukadana Pasar Lampung Timur ini dinilai 

cukup banyak yang menonton tayangan sinetron Raden Kian Santang yakni 

berjumlah 78 siswa. Jika dibandingkan dengan SD yang berada di perkotaan 

siswa-siswa yang menonton tayangan sinetron Raden Kian Santang  tidak 

sebanyak yang ada di SDN 5 Sukadana Pasar bahkan bisa dihitung karena 

pengaruh tayangan yang lebih modern, siswa-siswi dikota lebih memilih bermain 

dengan gadget mereka atau memilih permainan online ketimbang menonton 

tayangan sinetron Raden Kian Santang yang masih bertema “ndeso”. Itulah alasan 
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kenapa  penulis memilih SDN 5 Sukadana Pasar Lampung Timur yang berada di 

pinggiran kota sebagai objek  penelitian. 

 

Pengukuran pengaruh antara tayangan Sinetron Raden Kian Santang terhadap 

perilaku anak ini sudah selesai diteliti dengan metode penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner sudah 

selesai dibagikan kepada anak-anak SDN 5 Sukadana Pasar Lampung Timur  

yang kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sinetron 

Raden Kian Santang terhadap perilaku Religi anak-anak di SDN 5 Sukadana 

Pasar Lampung Timur.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis melakukan suatu penelitian awal 

dengan judul : “Pengaruh Sinetron Raden Kian Santang terhadap Perilaku Religi 

Anak”  (Studi pada Siswa SDN 5 Sukadana Pasar Lampung Timur). 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Seberapa Besar Pengaruh 

Sinetron Raden Kian Santang terhadap Perilaku Religi Anak” 

1.3 TujuanPenelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sinetron 

Raden Kian Santang terhadap perilaku religi  anak. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai Pengaruh Sinetron 

Raden Kian Santang terhadap Perilaku Religi Anak  pada Siswa SDN 5 

Sukadana Pasar Lampung Timur 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai: 

a. Bahan masukan yang berharga bagi pembaca dan khususnya  

masyarakat untuk lebih memahami mengenai perkembangan 

sinetron di Indonesia. 

b. Untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu omunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 


