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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media elektronik merupakan media yang mempunyai peranan yang 

penting untuk menyampaikan suatu informasi atau sebagai alat komunikasi 

yang bersifat luas dan besar dalam kehidupan manusia. Dalam 

perkembangannya media elektronik tidak menjadi kebutuhan sekunder saja 

tapi sudah menjadi kebutuhan yang primer. Media elektronik sendiri meliputi 

TV, radio, internet yang saat ini sudah tersebar keselur dunia.  

Diera ini, perkembangan suatu teknologi sudah tidak bisa diragukan 

lagi. Karena perkembangan yang semakin lama semakin pesat berdampak 

pada kemajuan teknologi. Khususnya kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi. 

Salah satu kemajuan teknologi yang sangat pesat adalah televisi. 

Televisi adalah media massa yang bersifat satu arah dan paling efisien juga 

efektif yang digunakan untuk memberikan suatu siaran yang berupa gambar 

gerak dan suara. Televisi juga menjadi salah satu media pemberitaan yang 

dilakukan dengan cara mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi 

kepada khalayak.  
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Televisi juga sebagai media massa yang keberadaannya sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Karena televisi yang memberikan gambar gerak 

dan suara mempunyai kedudukan yang sangat penting. 

Munculnya siaran televisi swasta semakin lama semakin memeriahkan 

dunia pertelivisan saat ini. Ditengah perkembangannya televisi swasta, televisi 

sudah menawarkan berbagai program acara yang sudah dikemas dengan 

bagus. 

Dengan semakin banyaknya stasiun televisi swasta semakin banyak 

saluran-saluran yang menyajikan berbagai macam program acara. Program-

program acara yang dibuat oleh sebuah media televisi haruslah mempunyai 

sifat yang mendidik, bermanfaat dan memberikan sebuah informasi yang riil 

sesuai dengan kenyataan. Dimana program acara yang dibuat berperan 

penting bagi pengetahuan masyarakat luas. 

Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus dalam program acara 

“ungkap” episode kisah kelam penikahan dini yang ditayangkan di sctv. 

Dalam program ungkap ini mengulas kembali peristiwa atau berita-berita 

kriminal tentang percintaan yang berujung dengan kekerasaan yang dikemas 

dengan reka adegan dan ada keterangan tertulis di awal dan akhir siaran.  

Progam acara ungkap ini menceritakan dari asal muasal kejadian kisah 

kelam sebuah pertunangan yang akhirnya di ungkapkan dalam progam acara 

ungkap. Dengan adegan-adegan satu per satu di ulang sehingga terjadi sebuah 

tontonan keluarga yang di kemas seperti investigasi sebuah kejadian. 
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Dalam progam acara ungkap ini pertama kali menceritakan sebuah 

kejadian yang menimpa seorang gadis yang meninggal lalu di ceritakan 

kembali dengan adegan peran penganti sehingga dapat menjadi tontonan 

masyarakat bagaimana asal kejadian tersebut. Yang dimana seorang 

perempuan meminta restu kepada ibunya tetapi ibunya tersebut memiliki rasa 

yang tidak enak dengan laki-laki tersebut sehingga ibu tersebut tidak 

merestuinya. 

Ibu tersebut merestui dengan laki laki satunya sahabat pacarnya yang di 

rasa ibunya cocok dengan perempuan tersebut karena dia baik dan sabar tidak 

seperti pacar perempuan tersebut. Sehingga menimbulkan sebuah perselisihan 

yang ada di antara persahabatan tersebut.  

Penayangan berita- berita kriminal yang ditampilkan setiaptelevisi 

swasta mempunyai tipelogi masing-masing. Ada televisiyang menampilkan 

langsung korban dan sipelaku.Ada yang tidak. Bahkan ada stasiun televisi 

yang menanyangkan proses terjadinya krimal secara terperinci dalam pola 

investigasi. Hal ini dilakukan televisi untuk menarik perhatian 

pemirsa.(Kuswandi, 2008) 

Tindakan kriminal adalah sebuah produk manusia yang muncul 

sebagai akibat dari dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan 

kompetitif dalam lingkungan sosial. Naluri untuk mempertahankan hidup, 

membela diri, melampiaskan hawa nafsu serta sikap ambisius individu dalam 

mengejar kepentingan pribadi inilah yang pada akhirnya melahirkan 
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mentalitas “potong kompas” manusia. Tidak dapat dipungkiri kalau hal itu 

dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimapangan (tindak 

kriminal) pola perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya.(Kuswandi, 2008) 

Pada kesempatan inilah televisi berusaha mengambil peran sebagai 

kekuatan kendali dan pengontrolan dari masyarakat terhadap kasus 

penyimpangan (kriminal) yang terjadi, sekaligus menguatkan dan 

mengigatkan kekuatan hukum dalam tatanan kehidupan 

masyarakat.(Kuswandi, 2008) 

Terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat, tentu saja menjadi 

sasaran “empuk” bagi wartawan atau reporter televisi untuk memburu 

peristiwa itu, melakukan investigasi terhadap kasus kriminal itu, mengorek 

data dari sumber berita (korban kejahatan dan pelaku kejahatan) sampai 

lengkap, setelah itu baru diberitakan dalam tayangan tevelisi.   (Kuswandi, 

2008) 

Dengan adanya salah satu program tersebut banyak masyarakat yang 

berasumsi bahwa di Indonesia sendiri masih banyak kekerasan-kekerasan 

yang terjadi dan bahkan mengkibatkan korban jiwa. Dengan demikian 

masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang 

lain.  

Berdasarkan penguraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap program acara ungkap episode kisah kelam pertunangan 

dini yang ditayangkan di sctv pada tanggal 3 Januari 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana defeningproblem dari program acara ungkap episode kisah 

kelam pertunangan dini ? 

2. Bagaimana Diagnose causes dari program acara ungkap episode kisah 

kelam pertunangan dini ? 

3. Bagaimana Treatment Recommendation dari program acara ungkap 

episode kisah kelam pertunangan dini ? 

4. Bagaimana Make moral judgment dari program acara ungkap episode 

kisah kelam pertunangan dini ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diambil tujuan penelitan sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana defening problem dari program acara ungkap 

episode kisah kelam pertunangan dini 

2. Mengetahui bagaimana Diagnose causes dari program acara ungkap 

episode kisah kelam pertunangan dini  

3. Mengetahui bagaimana Treatment Recommendation dari program acara 

ungkap episode kisah kelam pertunangan dini  

4. Mengetahui bagaimana Make moral judgment dari program acara ungkap 

episode kisah kelam pertunangan dini  
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan memperlihatkan rumusan masalah diatas, adapun manfaat 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Akademis 

1. Untuk mengetahui defening problem atau bagaimana suatu peristiwa 

itu dilihat 

2. Untuk mengetahui Diagnose causes atau untuk mengetahui peristiwa 

itu disebabkan oleh apa 

3. Untuk mengetahui make moral judgment atau untuk mengetahui nilai 

moral apa yang dijadikan untuk menjelaskan suatu masalah 

4. Untuk mengetahui treatment recommendation atau untuk mengetahui 

bagaimana cara penyelesain masalah dari media tersebut 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya.dan diharapkan bisa menambah pengetahuanStentang 

program acara yang hampir sama dengan pembahasan diatas. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan kepada 

masayarakat tentang metode defening problem, diagnose causes, 

treatment recommendation dan make moral judgment.  


