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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

  

Televisi sebagai media massa bukan hanya sekedar media penyampai 

pesan dari sumber pada komunikannya, tetapi lebih dari itu, televisi juga 

mempunyai aspek politis didalamnya (McQuail, 2001: 16). Dalam proses 

komunikasi sosial, peran ideal komunikasi sebagai media penyiaran publik 

adalah mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan 

pendengarnya. Ada tiga bentuk kebutuhan, yaitu informasi, pendidikan 

dan hiburan. Hal ini sesuai dengan fungsi media massa untuk : (1) 

menciptakan lapangan kerja, (2) alat kontrol, manajemen dan inovasi 

dalam masyarakat, (3) sebagai wahana pengembangan kebudayaan, 

nilainilai dan norma (4) Sebagai alat untuk menyuguhkan nilai‐nilai dan 

penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (McQuail, 

2001:3). 

Kemunculan televisi swasta juga merupakan alternatif yang lebih luas 

kepada masyarakat untuk melakukan konsumsi media tersebut. Pada satu 

sisi kemunculan banyak televisi swasta tersebut, sudah masuk pada 

fenomena ekonomi yaitu era kompetisi media. Sesuatu yang sama sekali 

tidak ada dalam referensi masyarakat selama kurun waktu sebelumnya. 

Persaingan tersebut dapat secara umum digambarkan melalui banyak sisi, 
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persaingan media, program, isi program, bintang dan sebagainya.( Budi 

2004:2). 

Stasiun televisi setiap hari menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Jenis program itu 

dapat dikelompokkan dalam berbagai jenisnya yaitu: (1) program 

informasi (news) (2) program hiburan (non news / entertainment). 

Program informasi kemudian dibagi lagi kedalam jenis berita keras 

(hardnews) yang merupakan laporan berita terkini dan harus segera 

disiarkan. Dan berita lunak (softnews) yang merupakan kombinasi dari 

fakta, gosip dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas lima 

kelompok besar yaitu : (1) musik (2) drama (3) permainan 

(gameshow/realityshow) (4) pertunjukan dan (5) olahraga (sport) 

(Morrisan, 2005: 100) 

Program acara tayangan televisi tentu terdapat proses transmisi pesan 

dari komunikator kepada audiensnya. Pesan yang disampaikan melalui 

program acara atau tayangan televisi mengandung value/nilai didalamnya, 

nilai inilah yang stasiun televisi selaku komunikator berusaha untuk dapat 

menyampaikan kepada audiens atau komunikannya. Pesan ini dapat 

bertujuan atau berfungsi dalam memberikan informasi, pendidikan, 

mempersuasi serta menyenangkan dan memuaskan kebutuhan 

khalayaknya (Dedy, 2007: 65). 

Adapun teori kultivasi mengenai dampak media massa dalam 

masyarakat yang mengatakan bahwa televisi telah menjadi tangan budaya 
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utama masyarakat yang merupakan anggota yang bercertita paling banyak 

dan paling sering (Severin dan Tankard, 2009:249).  Dengan demikian, 

semakin banyaklah persaingan media televisi diindonesia, baik antara 

televisi lokal maupun televisi internasional. Hal ini membuktikan bahwa 

masyarakat membutuhkan media yang bisa memberikan informasi 

sekaligus hiburan yang beragam. 

Program-program yang ditayangkan oleh televisi sangat beragam, 

semakin banyak program acara televisi yang disuguhkan kepada pemirsa 

maka akan semakin meningkat pula pilihan pemirsa dalam hal penggunaan 

media televisi. Beragam alternatif tayangan televisi yang disajikan televisi 

dapat dipilih oleh masyarakat sesuai keinginannya dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan akan informasi, pendidikan, maupun hiburan. 

Persaingan antar televisi dalam menyajikan program acara 

menguntungkan pemirsa, dimana pemirsa mempunyai kebebasan memilih 

program televisi yang dapat memenuhi kebutuhannya.  

Trend program sport di dunia pertelevisian indonesia sangatlah 

berkembang pesat, terbukti dari laporan agbnielsen.com mengatakan: 

acara olahraga berhasil memimpin perolehan penonton disegmen penonton 

olahraga selama bulan september dengan pertandingan Pra-Piala Dunia 

antara Indonesia dengan Bahrain di urutan paling atas. Mayoritas program 

yang paling banyak ditonton oleh segmen ini juga adalah acara olahraga. 

Bersamaan dengan bertambahnya jam menonton olahraga, loyalitas 

penonton olahraga terhadap acara ini pun sedikit bertambah dari 61% 
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menjadi 63% dengan semakin banyak penonton loyal di Medan, di mana 

67% di antara mereka menonton acara olahraga minimal setengah dari 

total durasi tayang program. Jumlah ini lebih tinggi 6% dibandingkan 

bulan lalu. Meski jam tayang dan jam menonton siaran olahraga 

bertambah, jumlah penonton olahraga pada umumnya berkurang dari rata-

rata 231 ribu orang (1,8 poin rating) menjadi 184 ribu orang (1,4 poin 

rating). 

(http://www.agbnielsen.com/Uploads/Indonesia/Nielsen_Newsletter_Sep_

2011-Ind) 

Hal ini menyebabkan semakin banyak stasiun televisi bersaing untuk 

merebut hati penonton semakin besar. Tim kreatif harus menguras otak 

untuk membuat serta mengolah sebuah acara yang menarik hati para 

penonton televisi. Salah satu contohnya adalah acara Entertainment and 

Sports Programming Network Football Club atau disingkat ESPN FC 

Indonesia yang ditayangkan NET TV. Memang acara ini bukan murni 

konsep dari NET TV melainkan konsep acara ESPN FC yang sudah 

mengudara terlebih dahulu. Dengan kata lain NET TV membeli hak siar 

dari ESPN FC tersebut.  

ESPN FC Indonesia pada sebelumnya tayang pada pukul 13.00 WIB 

namun sekarang pindah tayang pada pukul 00.30 WIB untuk hari Senin-

Jumat dan pukul 10.30 untuk Sabtu-Minggu. Acara ini memiliki  konsep 

membahas topik terkini atau berita terupdate tentang sepakbola dunia 

maupun dalam negeri. Acara ini dikemas secara santai, berbeda dengan 
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konsep-konsep program olahraga yang ditayangkan stasiun televisi 

lainnya. ESPN FC Indonesia menghadirkan beberapa pengamat sepakbola 

untuk menganalisis dan berdiskusi dari berbagai perspektif yang 

menghasilkan ulasan berita olahraga yang obyektif serta kadang juga 

bersifat subyektif (pandangan pengamat sepakbola). 

Ini yang membuat menarik menurut peneliti, dimana jadwal tayang 

program ESPN FC Indonesia ini tergolong dini hari, namun banyak orang 

yang menunggu acara ini (berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar 

peneliti).Informan dalam penelitian ini yaitu salah satu komunitas 

sepakbola yang cukup memiliki fans yang banyak dimalang yaitu United 

Indonesia Malang. Karena setiap penikmat olahraga sepakbola pasti 

membutuhkan segala info tentang klub kesayangannya. Oleh karena itu 

dipilihlah komunitas ini untuk mengetahui motivasi apa saja yang 

mendorong mereka melihat program ESPN FC Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti motivasi 

apa saja yang mendorong menonton program ESPN FC Indonesia. Dimana 

dalam pengujian ini akan didapatkan beberapa hasil khususnya yang 

berkaitan dengan motivasi penonton pada acara tersebut serta bagaimana 

acara tersebut mampu memenuhi kebutuhan penonton. Penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi seorang produser atas 

keberhasilan acara tersebut. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Motivasi apa sajakah yang mendorong komunitas sepakbola 

United Indonesia chapter malang untuk menonton program 

ESPN FC Indonesia di NET. TV ? 

       C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui motivasi apa saja 

yang mendorong mendorong komunitas sepakbola United Indonesia 

chapter untuk menonton program ESPN FC Indonesia di NET.TV 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis : 

a. Dari penelitian ini untuk menambah literatur penelitian 

tentang motivasi apa saja yang mempengaruhi audiens 

dalam menonton program televisi 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan evaluasi pembuat program ESPN FC 

Indonesia Apakah acara tersebut tergolong sukses atau 

tidak 

b. Dari penelitian ini dapat melengkapi atau digunakan untuk 

pengembangan penelitian yang lebih lanjut. 

 


