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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media massa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari masyarakat, disadari ataupun tidak setiap hari 

masyarakat selalu bersentuhan dengan media. Setiap saat masyarakat dapat 

menyaksikan realitas baru dalam kehidupan, hal tersebut dapat terjadi akibat 

dari keberadaan dan peran media yang didukung dengan perkembangan 

teknologi yang ada. Media massa telah menjadi suatu kekuatan yang baru di 

mana mampu mempengaruhi kehidupan manusia diabad modern saat ini.  

Menurut Mc Quail (dalam Petrus Ana Andung dkk, 2018), 

menyebutkan bahwa media massa sebagai jendela peristiwa dan 

pengalaman yang mempeluas pandangan kita (windows on events end 

experience). Media dipandang sebagai yang memungkinkan khalayak 

dapat melihat apa yang sedang terjadi di luar sana atau dapat 

dikatakan media sebagai sarana belajar untuk mengetahui peristiwa 

dalam siklus kehidupan manusia” 

 

Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan teknologi komunikasi, 

terutama televisi yang telah memasuki berbagai segi masyarakat dan turut 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia saat ini, baik dalam aspek 

ekonomi masyarakat, kondisi psikologis masyarakat maupun dalam aspek 

spiritual masyarakat. Televisi kini bukan lagi barang mewah yang hanya 

dapat dimiliki oleh sebagian orang, namun seiring dengan perkembangan 

teknologi serta daya kemampuan finansial masyarakat yang meningkat, 

membuat televisi menjadi benda yang dapat dihadirkan setiap ruangan dalam 

keluarga. Dengan kemudahan tersebut, menyebabkan intensitas keseharian 
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masyarakat dalam menonton tidak bisa terlepas dari televisi (Nurcahayati 

dalam Simon, 2020, h. 117-118).  

Dalam pembahasan terkait media televisi, Sarah Anabarja (2011) 

menyebutkan bahwa televisi  merupakan media yang digunakan dalam proses 

komunikasi massa di mana penyelenggara siaran merupakan komunikator dan 

khalayak pemirsa adalah komunikan. Sebagai salah satu media massa yang 

digunakan dalam proses komunikasi, televisi memiliki kelebihan karena 

sifatnya yang secara langsung, tidak mengenal jarak dan memiliki gaya tarik 

yang kuat. Suatu pesan yang disampaikan pada khalayak dapat langsung 

diterima oleh khalayak itu sendiri. Tidak mengenal jarak karena jangkauan 

televisi yang umumnya tidak terbatas kecuali adanya faktor alam yang 

mempengaruhi teknik seperti daerah yang bergunung-gunung. Isi pesan 

dalam televisi juga tersaji dalam bentuk audiovisual. Paduan inilah yang 

kemudian menjadi daya tarik yang kuat dari televisi.  

Sarah Anabarja (2011) juga menyatakan bahwa “akibat dari 

perkembangan teknologi komunikasi massa televisi, maka akan 

memberikan pengaruh dalam banyak aspek kehidupan manusia. 

Pengaruh tersebut bisa dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan 

pertahanan dan keamanan negara. Dengan teknologi televisi yang ada 

saat ini, batas-batas negara pun tidak lagi menjadi hal yang sulit 

ditembus. Hal ini karena, bila informasi media TV dari belahan dunia 

tidak terkontrol maka akan menimbulkan efek yang cukup besar” (h. 

267) . 

 

Juditha (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa “televisi 

merupakan media yang paling dominan ditonton. Sebanyak 41% responden 

mampu melakukan evaluasi terhadap isi pesan yang mereka nonton. Artinya, 

mereka mengerti isi pesan, menganggap isi pesan penting bagi mereka, 

merasa terhibur, menambah pengetahuan, mendapatkan semua informasi 
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yang diinginkan dan dapat mengungkapkan isi pesan/informasi yang berguna 

bagi responden” (h.58) 

Hari ini masyarakat dapat menyaksikan beragam informasi dari media 

televisi dan dari berbagai stasiun televisi yang diinginkan. Tak terkecuali 

pemberitaan covid-19. Di mana Covid-19 atau dikenal dengan istilah virus 

Corona di awal tahun 2020 ini menyita perhatian dunia. Virus yang berasal 

dari kota kecil di Cina yakni Wuhan ini dengan cepat melumpuhkan 

perekonomian Cina dan menimbulkan banyak korban. Covid-19 pada 

akhirnya menyerang negara-negara lain akibat perpindahan manusia dari satu 

ke tempat lainnya, tak terkecuali Indonesia. Covid-19 adalah penyakit yang 

menular, dan ditandai oleh gejala pada bagian pernapasan akut (SAR-CoV-2). 

Virus ini merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang hewan. 

Penularan virus ini terjadi jika adanya kontak antara sesama manusia. Ketika 

menyerang manusia, virus ini dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran 

pernapasan. Virus ini telah tersebar pada 216 Negara di Dunia. Oleh karena 

itu Covid-19 ini ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. 

(www. halodoc.com).  

Sejak pemerintah Indonesia resmi mengumumkan dua warganya yang 

positif terkena virus Corona pada tanggal 2 Maret 2020, pemberitaan 

mengenai virus Corona atau COVID-19 di media massa khususnya televisi 

semakin besar dan semakin meluas. Jumlah kasus positif di Indonesia terus 

mengalami peningkatan, hingga  tanggal 28 Juni 2020, telah terjadi 51.427 

kasus positif Covid-19, 2.683 kasus kematian (update 28 Juni 2020). 

Sehingga menurut Nayuni, dkk. (2020), hal tersebut menunjukkan bahwa 
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penyebaran kasus Covid-19 yang merata di seluruh provinisi di Indonesia, 

merupakan penyebaran yang cukup cepat dan berdampak negatif bagi seluruh 

bidang. Media turut ramai dalam memberitakan berbagai perkembangan 

terbaru Covid-19 ini. Sebagai media yang berbasis audio-visual televisi terus 

memberikan informasi mengenai Covid-19 dengan kecepatan dan kemudahan 

didapatkan oleh berbagai segi masyarakat. Televisi juga dipilih peneliti 

karena ketika pemerintah mulai menerapkan aturan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk melakukan pembatasan 

terhadap sejumlah kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga telah 

terinfeksi Covid-19. Dikarenakan kebijakan tersebut, waktu khalayak untuk 

mengakses media massa menjadi lebih banyak. Hasil survei dari Nielsen 

Television Audience Measurement (TAM) di 11 Kota menunjukkan rata-rata 

kepemirsaan televisi meningkat, dari rata-rata 12 persen menjadi 13,8 persen. 

Durasi menonton juga mengalami lonjakan sebanyak lebih dari 40 menit, dari 

rata-rata 4 jam 48 menit di tanggal 11 Maret menjadi 5 jam 29 menit 

ditanggal 18 Maret (https://mediaindonesia.com/humaniora/298392/nielsen-

covid-19-tingkatkan-jumlah-penonton-televisi).  

Salah satu stasiun televisi yang senantiasa menyajikan berita-berita 

termasuk mengenai Covid-19 adalah TV One yang merupakan televisi berita 

dengan komposisi 70% berita dan 30% program Current Affairs dan Sport. 

Sebagai stasiun televisi berita, TV-Onesetiap harinya memberikan 

perkembangan mengenai Covid-19. Sejak awal munculnya virus Corona di 

Indonesia, TV-One menjadi salah satu stasiun televisi yang menayangkan 

program berita Kabar Utama mengenai masuknya Virus Corona di Indonesia 

https://mediaindonesia.com/humaniora/298392/nielsen-covid-19-tingkatkan-jumlah-penonton-televisi
https://mediaindonesia.com/humaniora/298392/nielsen-covid-19-tingkatkan-jumlah-penonton-televisi
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pada tanggal 2 Maret 2020. Alasan peneliti memilih TV-One dikarenakan 

TV-One pada tahun 2019 dalam Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia 

merilis hasil survei perihal stasiun televisi terpercaya dalam hal memberikan 

informasi, dan ternyata hasilnya  menunjukkan bahwa TV-One merupakan 

stasiun televisi yang dipersepsikan responden paling bisa terpercaya dalam 

pemberitaan masalah politik, sosial dan pemerintahan 

(https://www.viva.co.id/berita/nasional/1121641-survei-indikator-tvone-

stasiun-televisi-paling-dipercaya, di akses pada tanggal 10 Februari 2021). 

Selanjutnya TV-One juga merupakan channel yang mudah diakses oleh 

Masyarakat Desa Wonua Morini dalam mendapatkan berita-berita hal ini 

berdasarkan wawancara dan observasi awal yang telah dilakukan peneliti.   

Desa Wonua Morini merupakan desa yang tidak ketinggalan akan 

perkembangan teknologi yang ada, terlebih televisi yang telah menjadi media 

massa yang digemari oleh masyarakat. Tidak hanya menjadi media hiburan, 

namun juga menjadi menjadi media dalam mendapatkan informasi bagi 

masyarakat di Desa Wonua Morini. Informasi-informasi atau berita mengenai 

COVID-19 yang mengisi berbagai stasiun televisi sejak awal kemunculannya 

di Indonesia menjadikan masyarakat terus memantau dan mengikuti 

perkembangan mengenai Covid-19. 

TV One merupakan stasiun televisi yang digemari oleh sebagian 

masyarakat Desa Wonua Morini dalam menonton televisi untuk mendapatkan 

berita-berita terkini, terutama dalam mendapatkan berita-berita mengenai 

COVID-19 hal ini berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa 

Wonua Morini, bahwa masyarakat di Desa ini sebagian besar pada pagi hari 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1121641-survei-indikator-tvone-stasiun-televisi-paling-dipercaya
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1121641-survei-indikator-tvone-stasiun-televisi-paling-dipercaya
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sebelum beraktifitas dan juga setelah pulang dari bekerja dalam hal ini bertani 

di sawah ataupun ladang pada jam-jam istirahat mereka menghabiskan 

waktunya untuk menonton tayangan berita di TV-One. Menurut observasi 

awal yang dilakukan, masyarakat Desa Wonua Morini gemar menonton berita 

di TV-One karena untuk mendapatkan informasi-informasi,apalagi Desa ini 

juga merupakan desa yang terdampak oleh virus Corona, dengan adanya satu 

orang anggota masyarakat yang terinveksi oleh virus ini, oleh karena itu 

menambah kegemaran dalam menonton berita mengenai Covid-19 

terkhusunya di TV-One. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, 

di mana Kepala Keluarga di Desa Wonua Morini berjumlah 151 KK, 70% di 

antaranya dapat mengakses TV-One, dan 50% persen menyukasi menonton 

TV-One. Namun dengan pemberitaan mengenai Covid-19 di TV One yang 

disaksikan masyarakat ini, ternyata menjadikan sebagian masyarakat merasa 

takut memeriksa kondisi kesehatan di puskesmas terdekat ketika merasakan 

gejala ringan seperti batuk-batuk, flu maupun demam karena merasa khawatir 

akan terinveksi dengan virus corona ini.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang bagaimana Literasi Media masyakat di Desa 

Wonua Morini, terhadap pemberitaan Covid-19 di TV One, sehingga dengan 

hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Literasi Media Terhadap Pemberitaan COVID-19 di TV-One pada 

masyarakat Desa Wonua Morini”. 
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1.2 Fokus Masalah 

Fokus masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih fokus atau 

terarah sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun fokus masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada pemberitaan Covid-19 di TV-One pada 

bulan maret 2020 hingga bulan mei 2020. 

2. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Wonua Morini yang telah 

menyaksikan pemberitaan mengenai Covid-19 di TV-One. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi pemberitaan tentang Covid-19 di TV-One? 

2. Bagaimana literasi media masyarakat Desa Wonua Morini terhadap 

pemberitaan Covid-19 di TV-One? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan 

sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui deskripsi pemberitaan tentang Covid-19 di TV-One dan 

untuk mengetahui literasi media masyarakat Desa Wonua Morini terhadap 

pemberitaan Covid-19 di TV One. 
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Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai tingkat kemampuan 

literasi masyarakat masyarakat Desa Wonua Morini terhadap pemberitaan 

Covid-19 di TV One.  

b. Manfaat Praktis 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana bagi 

peneliti untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan 

kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah. 

2. Sebagai karya untuk menambah khazanah perpustakaan IAIN Kendari 

dan menjadi referensi untuk bagi generasi selanjutnya, khususnya 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga untuk 

pengembangan peneliti yang relevan.  

3. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Desa 

khususnya Desa Wonua Morini mengenai literasi media televisi di 

daerahnya.  

1.5 Pengertian Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mempersepsikan judul 

penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam bentuk definisi  

operasional, sebagai berikut: 

1. Literasi Media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, 

dan mengevaluasi konten media televisi pada stasiun televisi TV 
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One. Pemahaman dan keterampilan yang perlu dimiliki setiap 

orang agar dapat menonton televisi secara kritis dan cerdas. 

2. Berita adalah informasi tentang suatu peristiwa melalui media 

elektronik televisi, dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah 

mengenai Covid-19 di TV-One. 

3. Desa Wonua Morini adalah salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

4. Covid-19 adalah singkatan dari coronavirus disease 

2019merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-

CoV-2, salah satu jenis koronavirus, yang menjadi pemberitaan 

pada stasiun televisi TV One.  

5. TV One adalah salah satu stasiun televisi nasional di Indonesia, 

yang memposisikan diri sebagai stasiun televisi berita, di mana 

memiliki komposisi 70% berita, dan sisanya gabungan program 

olahraga dan hiburan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


