
 Membuat "Rating" Sendiri Acara Televisi 
 

Ini kisah beberapa waktu lalu. Lama tidak 
menonton acara televisi, saya dibuat 
penasaran dengan cerita tentang lucunya 
trio Boncel Satu, Boncel Dua, dan Nona 
Igun (saat ini juga masih tayang di salah 
satu televisi swasta meskipun frekuensinya 
menjadi seminggu sekali). Makin penasaran 
lagi, karena hampir setiap orang yang ada di 
lingkungan saya mengetahui tentang cerita 
ini, baik anak-anak, remaja, bahkan orang 
tua.  

Mereka tertawa bersama menanggapi banyolan-
banyolan yang terjadi di antara ketiganya, bahkan 
tak jarang mempraktikkan istilah-istilah "keren" 
yang terlontar dari acara tersebut, mulai dari "Jangan 

gila doongg", "Kita??, lo aja kalee gua nggak", "Dunia khayal", dan sebagainya. Rasanya, "Kok mendadak jadi bego 
juga ya? Menjadi diam di antara senda gurau yang lain", itulah pikiran yang sempat terlintas saat itu. Maka, begitu 
sampai di rumah, saya pun lantas berkompromi dengan hati, tetap berada di hadapan televisi walaupun acara berita 
sore telah usai ditayangkan dan mengaktifkan saluran televisi dimaksud yang menayangkan acara yang 
menghebohkan dan kata sebagian teman bisa "ngilangin stress" itu.  

Memang, saya sempat tertawa beberapa kali saat banyolan saling bersambut antara Eko Patrio, Ruben, dan Ivan 
Gunawan (trio dimaksud di atas) dilontarkan. Lucu sih, tetapi sekaligus sangat miris dan memunculkan sekian 
banyak pertanyaan miring. Acara super-superan yang menghebohkan dan sempat menjadi peringkat (rating) satu 
tersebut, ternyata tidak hanya mampu menghilangkan stres dan hiburan di saat lelah, namun juga memunculkan stres 
baru karena sangat dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang "nggak banget" untuk dinikmati anak-anak yang notabene 
saat jam penayangan acara tersebut dimulai masih melek dan ikut menikmati. 

Lalu, pada lain waktu, saya sempat juga dibuat penasaran dengan kehadiran tokoh kartun bernama Naruto. Pahlawan 
dari Jepang ini seolah menghipnotis anak-anak Indonesia, mulai dari keranjingan membaca komiknya, menonton 
filmnya sampai mengoleksi semua pernak-pernik berlabel Naruto. Seorang teman, harus bolak-balik ke toko buku 
dan pusat buku bekas demi melengkapi koleksi komik Naruto buat anaknya. Dia lebih memilih komik daripada 
keping DVD yang banyak dijual. Alasannya sederhana, biar anak terlatih untuk membaca. Lantas, di salah satu 
pusat perbelanjaan, saya sempat terkagum-kagum dengan tiruan barang-barang serba-Naruto, dari sarung tangan 
sampai pada helm motor, wowww. Begitu populernya Naruto, padahal film ini dikategorikan sebagai acara yang 
berbahaya karena banyak mengandung muatan negatif, seperti kekerasan, mistis, seks, dan bahasa yang kasar 
(Kidia, April-Mei 2008).  

Dua acara di atas adalah kategori yang berbeda, namun berada pada wilayah yang sama, yaitu "berbahaya". Modal 
utama acara bukan pada kekuatan cerita, tetapi pada unsur kekerasan, seolah tanpa adanya hal ini, acara menjadi 
tidak menarik dan tak layak untuk ditonton. Dari obrolan santai tentang acara super-superan tersebut, banyak teman 
yang sepakat bahwa mereka malas menonton acara tersebut kalau salah satu saja dari ketiga host tersebut tidak ada 
dan digantikan orang lain. 

 

ANAK-ANAK pengungsi di Babakan, Kec. 
Pangandaran, Kab. Ciamis, menonton televisi di luar 
tendanya. Ibarat dua sisi mata uang, televisi bisa 
mempersatukan keluarga, namun bisa juga memisahkan 
anggota keluarga.* DOK./"PR" 
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Keluarga, penentu "rating" acara 

Ibarat dua sisi mata uang, televisi bisa menyatukan suatu keluarga, namun juga bisa memisahkan anggota keluarga. 
Bila di salah satu rumah hanya ada satu televisi, maka dialah pemersatu anggota keluarga, menonton bersama, 
membahas acara yang disiarkan, dan bersama mengambil keputusan apakah layak atau tidak untuk ditonton. Namun, 
bila di suatu rumah ditempatkan satu televisi di setiap ruangan/kamar, maka terjadilah "perpisahan" di antara 
anggota keluarga.  

Masing-masing individu di rumah tersebut akan sibuk dengan dunianya masing-masing di hadapan televisi. Kondisi 
kedua ini mengabaikan salah satu bentuk interaksi yang dominan dalam menonton televisi, yaitu di antara orang tua 
dan anak. Interaksi antara orang tua dan anak dalam menonton televisi diistilahkan oleh Encyclopedia of 
Communication and Information sebagai parental mediation, atau mediasi orang tua (Rakhmani, 2005:142). 
Sebagian besar mediasi berlangsung sebagai wujud upaya orang tua, atau pihak yang lebih dewasa, guna mengatasi 
dampak buruk televisi terhadap anak. Ini bisa dimaklumi, mengingat sebagian besar kajian efek media massa, 
khususnya televisi, lebih banyak memperlihatkan dampak buruk daripada efek positifnya (Astuti, dalam 
Hanim,2006). 

Mediasi, atau pola pendampingan orang tua terhadap anak dalam menonton televisi, berlangsung dalam berbagai 
gaya. Valkenburg dkk. (1999) merinci tiga jenis pendampingan, yaitu social coviewing, ketika orang tua dan anak 
menonton bersama-sama, tetapi tidak mendiskusikan kandungan program, restrictive mediation, ketika orang tua 
melarang anak menonton materi-materi atau program tertentu, dan instructive mediation, mediasi yang melibatkan 
diskusi dan penjelasan. Dari ketiga bentuk mediasi ini, Austin (1993) berargumen bahwa dua jenis pertama, yaitu 
social coviewing dan restrictive mediation, "…are largely ineffective means of modifying children`s interpretation 
of television." Perincian gaya mediasi di atas kemudian disempurnakan oleh Nathanson (1999), sebagai berikut :  

1. Mediasi aktif (active mediation), percakapan antara orang tua dan anak mengenai televisi. Mediasi ini meliputi 
pertama aktif negatif (active negative), yaitu jika percakapan secara umum berada dalam konteks negatif. Kedua 
adalah mediasi aktif positif (active positive) yang terjadi apabila orang tua memberi komentar positif mengenai apa 
yang ditonton anak di televisi, dan ketiga adalah mediasi aktif netral (active neutral), jenis mediasi aktif yang 
melibatkan penyediaan informasi tambahan atau instruksi bagi anak mengenai isi televisi. 

2. Mediasi restriktif (restrictive mediation), terwujud dalam bentuk peraturan dan ketetapan orang tua mengenai pola 
anak menonton televisi. 

3. Coviewing, yaitu tindakan orang tua menonton televisi bersama anaknya. (Rakhmani, 2005: 142) 

Wujud gaya mediasi di atas tidak bisa diwakilkan oleh apa pun, orang tua tidak bisa hanya menyandarkan layak 
tidaknya suatu acara ditonton oleh anak pada panduan yang ada di televisi (bimbingan orang tua/BO, semua 
umur/SU, dan dewasa/DW). Artinya, keluarga harus bisa untuk menentukan rating tersendiri, mana acara yang layak 
untuk ditonton dan mana acara yang harus dijauhi.  

Dalam pandangan Dahl (1983) jika seorang warga negara dewasa mau mampu mencerna pesan-pesan media massa, 
maka ia perlu basis untuk mengevaluasi, dan basis ini haruslah ada sejak masih kecil. Tantangan paedagogis ini 
harus diatasi oleh institusi kultural bersama pemerintah, namun tanggung jawab utama tetap ada di rumah, karena di 
rumahlah arena konsumer tempat dibentuknya kriteria tentang yang benar dan salah dalam kaitan hubungan kita 
dengan media. 

Pentingnya media literasi 

Sesungguhnya, di masa yang disebut-sebut sebagai the age of information ini, media massa menempati posisi sangat 
penting di tengah masyarakat. Media massa tidak lagi sekadar medium informasi, namun telah bertransformasi 
menjadi pusat orientasi individu, keluarga maupun masyarakat. Bahkan, dalam taraf tertentu, media massa menjadi 
sentra pembelajaran keempat, selain keluarga, lingkungan sosial, dan institusi pendidikan sendiri.  
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Sayangnya, sebagian besar kajian efek komunikasi massa memperlihatkan, lebih banyak efek negatif yang diserap 
publik dari sajian media massa dibandingkan dengan efek positifnya. Dalam kondisi sedemikian, media literacy atau 
keberaksaraan media menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Pertemuan 
para pakar yang dilaksanakan Unesco pada tahun 1979 merumuskan konsep pendidikan media sebagai "mencakup 
segala cara mengkaji, mempelajari, dan mengajarkan pada semua tingkat (dasar, menengah, tinggi, dewasa, dan 
pendidikan seumur hidup)... dan dalam konteks, sejarah, kreativitas, penggunaan dan evaluasi media sebagai suatu 
keterampilan teknis dan praktis sekaligus sebagai lahan yang ditempati oleh media dalam masyarakat, dampak 
sosialnya, implikasi komunikasi bermedia, partisipasi, modifikasi modus dari persepsi yang dihasilkannya, peran 
karya kreatif, dan akses media".  

Dengan demikian, khalayak media, siapa pun dia, harus memiliki kapabilitas keberaksaraan media, berupa 
kemampuan untuk memahami media, berinteraksi secara cerdas dengan media, mengambil sikap kritis terhadap 
media, sekaligus memilih secara selektif informasi yang dibutuhkan dari media massa. 

Masterman (dalam Nasution,1994:9) menyarankan agar pendidikan media hendaklah mengembangkan kepercayaan 
diri yang cukup dan kedewasaan kritis (critical maturity) pada diri anak agar mereka mau dan mampu menerapkan 
critical judgement terhadap program televisi dan sajian media lainnya. Sederhananya, bila kandungan media massa 
diandaikan sebagai "virus" yang menyerang publik, maka publik perlu diinjeksi dengan "antivirus", yaitu 
kemampuan untuk memahami dan menganalisis isi media, membaca agenda besar dibalik pesan yang tersurat, 
sehingga mampu memilah informasi sesuai dengan keperluannya. Semoga, setiap individu bisa menentukan rating 
acara televisinya dengan baik. (Rita Gani, dosen Ilmu Jurnalistik Fikom Unisba, aktif di Bandung School of 
Communication Studies/Bascomms)*** 

Sumber: 
Pikiran Rakyat, Selasa,16 Juni 2009 
http://newspaper.pikiran‐rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=81373 
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