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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu teknologi informasi semakin mempermudah 

semua kegiatan manusia, khususnya dalam bidang informasi. Menurut Andi 

Kristanto  informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima1. Informasi adalah 

salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh manusia. Karena setiap manusia 

pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari 

komunikasi. Informasi sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan 

komunikasi. Karena tujuan utama dari komunikasi ini adalah untuk 

mendapatkan informasi. Kebutuhan informasi pada zaman modern seperti 

ini dapat ditunjang dengan segala fasilitas yang telah disediakan di seluruh 

jagat raya ini seperti televisi, media cetak, dan media internet. 

Media telivisi merupakan media yang paling sering digunakan di 

masyarakat kita saat ini. Menurut Onong televisi merupakan salah satu 

media komunikasi massa yang mempunyai fungsi yaitu; memberi 

informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi.2 Salah satu fungsi 

yang kerap ditonjolkan dari televisi yaitu menghibur. Televisi 

memunculkan banyak sekali sinetron yang tujuan utamanya adalah 

menghibur masyarakat. 

                                                           
1http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34481/Chapter%20II.pdf;jsessionid=B050FD29430942BBE39BC3

6EF4D7541E?sequence=4 diakses pada 11 April 2017 pukul 18:54 
2Vera N, Kekerasan dalam Media Massa; Perspektif Kultivasi. (Universitas Muhammadiah Malang , 2007) 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34481/Chapter%20II.pdf;jsessionid=B050FD29430942BBE39BC36EF4D7541E?sequence=4
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34481/Chapter%20II.pdf;jsessionid=B050FD29430942BBE39BC36EF4D7541E?sequence=4
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Tema yang diangkat dari setiap sinetron yang tayang ini beragam. 

Tema sinetron itu seperti religi, romansa, drama, dan komedi. Adanya 

ragam tema yang disampaikan kepada khalayak penonton, menimbulkan 

beragam pesan, baik pesan positif maupun pesan negatif. Banyak dari 

tayangan sinetron tersebut memiliki pesan yang positif kepada khalayak. 

Namun tidak jarang juga pesan-pesan yang disampaikan oleh sinetron 

tersebut berkonotasi negatif. Contohnya adalah sinetron-sinetron yang 

sudah tidak ditayangkan lagi oleh televisi Indonesia misalnya sinetron 

ganteng-ganteng srigala dan sinetron anak jalanan. 

Selain itu nalar penyampaian pesan dalam sinetron juga beragam 

dan lebih kompleks. Nalar penyampaian pesan yang digunakan dalam 

sinetron ini ada yang umum dan ada yang tidak umum. Nalar penyampaian 

pesan yang umum berarti nalar penyampaian pesan dalam sinetron tidak 

mengandung unsur yang kontroversi atau bisa dibilang biasa-biasa saja. 

Nalar penyampaian pesan yang umum banyak digunakan pada sinetron-

sinetron yang tayang di televisi Indonesia. Sedangkan penyampaian nalar 

yang tidak umum berarti bahwa  pesan yang disampaikan menggunakan hal-

hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan yang ada dimasyarakat atau 

biasa disebut kontroversi. Contohnya adalah sinetron “Dunia Terbalik” 

Sinetron “Dunia Terbalik” merupakan sinetron yang tayang di 

stasiun RCTI (Rajawali Citra Televisi) dan tayang setiap hari pada pukul 

19.45 WIB. Sinetron “Dunia Terbalik” menceritakan tentang para suami 

yang ditinggalkan oleh istrinya untuk bekerja di luar negeri atau menjadi 
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seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita). Segala urusan keluarga termasuk 

mengurus anak dan membereskan rumah dilakukan para suami di sinetron 

ini. Maksud pesan yang disampaikan oleh sinetron ini adalah positif, namun 

nalar penyampaian yang digunakan dalam sinetron ini adalah tidak umum 

digunakan. Hal ini terlihat dari cara penyampaian pesan yang ditayangkan 

menggunakan hal-hal yang kontroversi didalam masyarakat. Seperti 

kewajiban seorang suami dan istri yang tertukar.  

Sinetron “Dunia Terbalik” memiliki posisi rating di urutan ke-

2.3Posisi rating tersebut menunjukkan bahwasinetron “Dunia Terbalik” 

memiliki jumlah penonton yang banyak. Karena semakin banyak penonton 

tayangan televisi, maka semakin tinggi pula ratingnya. Selengkapnya urutan 

rating sinetron tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

No Judul Sinetron Stasiun Televisi Rating 

1. Jodoh Wasiat Bapak ANTV (4.6/18.7) 

2. Dunia Terbalik RCTI (4.4/20.0) 

3. Cahaya Hati RCTI (4.2/12.7) 

4. Mahabharata MNCTV (3.6/15.8) 

5. Kuasa Ilahi MNCTV (3.2/12.6) 

6. Anak Langit SCTV (3.1/12.2) 

                                                           
3Sutrisno Febrianto,”Rating TV Hari Rabu 11 Oktober 2017 Program ANTV Dan RCTI Paling Kuat Mahabharata dan Kuasa 

ilahi MNCTV melesat masuk lima Besar SCTV Dan INDOSIAR Terpuruk”, www.indostarmedia.com, 
https://www.indostarmedia.com/rating-tv-hari-rabu-11-oktober-2017-program-antv-dan-rcti-paling-kuat/ diakses pada 2 

November 2017 pukul 21:15  

https://www.indostarmedia.com/author/sutrisno-febrianto/
http://www.indostarmedia.com/
https://www.indostarmedia.com/rating-tv-hari-rabu-11-oktober-2017-program-antv-dan-rcti-paling-kuat/
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7. Upin & Ipin MNCTV (2.8/13.8) 

8. Adit Sopo Jarwo MNCTV (2.6/13.6) 

9. Tuhan Ada Dimana-

mana 

SCTV (2.5/10.4) 

10. Menikah Karena 

Paksaan 

INDOSIAR (2.5/20.7) 

Jika dilihat dari segi isinya sinetron tersebut menayangkan hal-hal 

yang kurang pantas ditayangkan seperti seorang suami yang mengurus 

rumah tangga dan istri yang pergi bekerja untuk menghidupi keluarga. Hal 

tersebut menyalahi aturan agama karena dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan 

bahwasanya kewajiban seorang laki-laki itu mencari nafkah untuk 

keluarganya bukan sebaliknya mengurus rumah tangga seperti yang 

ditayangkan pada Sinetron “Dunia Terbalik” tersebut. 

Sinetron “Dunia Terbalik” tersebut ditakutkan akan memberikan 

efek negatif kepada masyarakat tanpa mereka sadari. Sinetron tersebut 

dianggap kurang mendidik jika dilihat secara agama. Kaum Adam 

dikhawatirkan tidak menafkahi istrinya apabila berpedoman pada apa yang 

mereka tonton.  

Dalam Islam, disebutkan bahwa laki-laki wajib menafkahi keluarga 

dengan cara yang ma’ruf. Nafkah yang diberikan dapat berupa pakaian dan 

makanan yang diberikan kepada anak dan istrinya. Ma’ruf ini artinya adalah 

yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka (anak dan istri) 

dengan kadar yang tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Sesuai 
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kemampuan yang dimiliki oleh suami.  Apapun pekerjaan suami, maka tetap 

wajib baginya menafkahi keluarganya. 

Sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 233  

نَّ لَ  َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودِ  ُُ َوُُ  ْْ نَّ وَِك ُُ  ُه ِرُُْْ 

َُُضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها  َوال َموْ   ا ال  َُ َُُكلَُّف نَ ْفٌس ِإال ُوْسَع  ِمْثُل  َوَعَلى اْلَواِرِث  ِه ُلوٌد َلُه ِبَوَلدِ بِاْلَمْعُروِف ال 

َما َوِإْن أََرْدُُمْ  ُِ َما  َوََُشاُوٍر َفال ُجَناَح َعَلْي ُُ تَ ْرِضُعوا  َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاال َعْن َُ رَاٍض ِمن ْ ْْ َُ  أَْوالدَُكمْ   َأْن 

ُتْم بِ    َمُلوَن َبِصيٌر اْلَمْعُروِف َواُ َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه ِبَما َُ عْ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آَُ ي ْ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak - anaknya selma dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang 

ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris-pun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 

tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada 

dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

Peneliti memilih Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar Kabupaten 

Magelang karena banyak masyarakat di Desa Ngluwar yang menyaksikan 

tayangan sinetron tersebut. Dari 5046 orang yang ada di Desa Ngluwar, 

melalui observasi maka ditemukan kurang lebih sekitar 600 orang yang 
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menonton sinetron “Dunia Terbalik” tersebut. Selain itu  banyak kaum hawa 

di Desa Ngluwar yang bekerja keluar rumah untuk menjadi tulang 

punggung keluarga. Sesuai data yang didapatkan hanya ada sekitar 301 

orang yang menjadi ibu rumah tangga, hal ini berarti banyaknya kaum hawa 

di Desa Ngluwar yang lebih memilih bekerja dibanding dirumah mengurus 

rumah tangga. Sedangkan kaum adam di Desa Ngluwar lebih banyak yang 

menganggur dan membiarkan istri mereka yang bekerja. Hal tersebut sama 

dengan yang ditayangkan oleh sinetron “Dunia Terbalik” tersebut. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Sinetron Dunia Tebalik terhadap Akhlaq dalam Berkeluarga 

Masyarakat Islam di Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar Kabupaten 

Magelang” untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sinetron tersebut 

pada akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut , maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sinopsis sinetron “Dunia Terbalik” ? 

2. Bagaimana akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa 

Ngluwar ? 

3. Sejauh mana pengaruh sinetron “Dunia Terbalik” di RCTI terhadap 

akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang? 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang sinetron “Dunia Terbalik” 

yang tayang di RCTI 

2. Untuk menganalisis bagaimana akhlaq dalam berkeluarga masyarakat 

Islam di Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sinetron “Dunia Terbalik” di RCTI 

terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

 Hasil ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan di bidang 

Komunikasi Islam, khususnya bidang penelitian materi dakwah yang 

sesuai dengan kebutuhan mad’u 

2. Secara Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk  

praktisi dakwah dalam penyampaian pesan dakwah berdasarkan 

kebutuhan mad’u. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pengelola sinetron “Dunia Terbalik” untuk 

meningkatkan kualitas siaran keagamaan. 

 

 


