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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap 

perkembangan fashion. perkembangan fashion membuat setiap manusia 

terutama kaum hawa telah berusaha untuk tidak ketinggalan. Mulai dari 

anak-anak sampai dewasa sangat memperhatikan perkembangan fashion 

tersebut. Hampir semua negara mempunyai andil dalam menciptakan trend 

fashion di masing-masing negaranya, di setiap Negara memiliki trend 

tersendiri dan presepsi yang berbedadalam berekspresi tentang fashion, 

sehingga fashion yang tercipta tidak ada batasnya.  

Dunia fashion di Indonesia bisa dikatakan berkembang pesat 

beberapa dekade terakhir. Hal ini didukung oleh transformasi teknologi 

yang cepat akan ada trend fashion yang berkembang. Pengaruh media 

massa terhadap perkembangan fashion berperan untuk mendapatkan 

banyak informasi mengenai ragam busana dan gaya hidup yang modern. 

Media massa  baik cetak maupun elektronik selalu menyajikan informasi 

termasuk informasi seputar dunia fashion. Melalui kedua media ini, trend 

fashion seakan disosialisasikan kepada masyarakat seolah-olah trend itu 

yang harus diikuti.  

Masyarakat tentunya sudah melihat trend fashion yang ditampilkan 

dalam sebuah program acara televisi.  Maraknya program acara fashion 
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yang selalu menyajikan fashion yang up to date dan membuat pecinta 

fashion mengikuti trend yang disajikan oleh program acara televisi. Sebut 

saja program acara dari NET TV dengan acara I LOOK, TRANS TV 

dengan Assalamualaikun Cantik, D’tutorial dan program acara televisi 

lainnya. Namun dari sekian banyak program acara yang ada, peneliti 

tertarik terhadap salah satu televisi swasta baru yaitu NET TV. NET TV 

memiliki program acara yang menarik dan informatif. Salah satunya 

adalah program acara I LOOK. Program acara I LOOK merupakan satu-

satunya program acara televisi yang membahas fashion masih bertahan. Di 

MNC Fashion terdapat program acara yang sejenis dengan program Acara 

I LOOK, tetapi  televisi tersebut hanya dapat disaksikan memlalui layanan 

berbayar, sedangkan NET TV mengudara secara bebas. 

Dari program acara yang dimiliki NET TV peneliti memilih I 

LOOK karena memiliki interaksi kuat dengan masyarakat di media sosial. 

Yang meletarbelakangi peneliti untuk memilih I LOOK di NET TV karena 

program acara ini memberi wawasan pengetahuan seputar dunia fashion 

yang ramai dibicarakan. Program acara  I LOOK di NET TV menampilkan 

format acara  magazine show. Format acara magazine show merupakan 

salah satu upaya televisi untuk menarik masyarakat khususnya masyarakat 

yang tidak suka membaca magazine dan mempernudah mereka 

mendapatkan informasi dalam format program acara seperti majalah.  

Program acara I LOOK memberikan wawasan dan menjadi acuan  

kepada khalayak/penonton tentang style/fashion yang cocok dengan 

mereka serta memberikan kreasifitas khalayak/ penonton untuk membuat 
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kreasi nail art dan pernak-pernik cantik yang sesuai dengan style/fashion 

yang khalayak/penonton suka. Its all about Fashion adalah motto program 

acara I LOOK. Tayangan program acara I LOOK tergolong dalam 

kategori R_BO tayangan untuk remaja yang nonton harus berada dari 

orang tua. Selain ditampilkan di televisi, acara ini juga disiarkan di NET 

TV Streaming. Program acara magazine show I LOOK  dibawakan secara 

apik oleh seorang model Indonesia dan pemain film, Kimmy Jayanti. 

Waktu tayang pada pukul 10.30-11.00 WIB setiap hari sabtu dan minggu. 

Pada bulan Januari follower twitter @ilook_NET berjumlah 57.000 dan 

follower intragram @ilook_net 86.600.  

Tayangan I LOOK akan menimbulkan suatu stimuli khalayak 

untuk menikmati sajian pesan atau program yang ditampilkan. Isi media 

mampu menjadi wacan perbincangan (penerimaan khalayak) yang 

menarik apabila dikaitkan dengan konteks budaya, misalnya efek 

dramatisasi visual yang ditimbulkan, pemirsa mampu mengkonstruksi 

makna sesuai dengan teks dan konteks. Penelitian yang dapat mengukur 

khalayak media adalah menggunakan reseption analisis, dimana analisis 

ini mencoba memberikan sebuah makna atas pemahaman teks media 

(cetak, elektronik, internet) dengan memahami bagaiman karakter teks 

media yang dibaca oleh khalayak. Dengan kata lain, makna diciptakan 

dalam interaksinya antara khalayak dan teks. 

Dari  latar belakang di atas peneliti memilih mahasiswa 

komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 2011 secara latar belakng 

pendidikan mahasiwa komunikasi mempelajari tentang media. Sehingga 
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mahasiswa komunikasi lebih pada dengan bagaimana tentang masyarakat 

luas dalam penerimaan pesan media yang diperoleh. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengambil 

judul : PEMAKANAAN KHALAYAK TENTANG KONTEN 

PROGRAM ACARA I LOOK di NET TV (Studi Resepsi pada 

mahasiswa komunikasi 2011)  

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana resepi 

mahasiswa komunikasi UMM 2011  dalam memaknai konten program 

acara I LOOK di NET TV ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemaknaan 

mahasiswa komunikasi UMM 2011 tentang konten program acara I 

LOOK di NET TV. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi 

perkembangan Ilmu Komunikasi tentang studi resepsi  dalam konten 

program acara  dan dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi 

peneliti selanjutnya,  

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan kepada khalayak 

dalam memaknai dan memahami suatu program acara, Setelah 
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memahami dan memaknai program acara tersebut, diharapkan para 

khalayak dapat menambah wawasan dalam kehidupannya. 

 


