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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejarah penelitian/pembahasan mengenai audiens telah dimulai seiring 

dengan penelitian tentang efek komunikasi massa. Pada awalnya, audiens 

dianggap pasif  karena pengaruh  media pada saat itu didukung oleh munculnya 

kekuatan propaganda Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ketakutan terhadap 

propaganda telah  mendramatisasikan efek media massa. Pada waktu itu media 

massa memanipulasi kekuatan besar. Salah satu contoh manipulasi kekuatan besar 

dari media massa dapat dilihat dari kesuksesan kampanye periklanan yang secara 

efektif mampu memobilisasi opini publik dan perilaku konsumen (Nurudin, 

2007).  

Namun, Barran  dan  Davis menjelaskan bahwa audiens tidaklah serta 

merta pasif melainkan juga aktif. Herta Herzog, Paul Lazarsfeld dan Frank 

Stanton merupakan pelopor yang mempelajari aktifitas audiens (yang kemudian 

melahirkan konsep audiens aktif) dan kepuasan audiens. Contohnya pada tahun 

1942 Lazarfeld dan Stanton memproduksi buku seri dengan perhatian pada 

bagaimana audiens menggunakan media untuk mengorganisir pengalaman dan 

kehidupan sehari-hari. Tahun 1944 Herzog menulis artikel Motivation and 

Gratifications of Daily Serial Listener, yang merupakan publikasi awal tentang 

penelitian kepuasan audiens terhadap media. (Barran & Davis, 2009, h. 232) 

Selain itu Stuart Hall dalam tradisi cultural studies juga memperkenalkan 

khalayak aktif melalui model komunikasi encoding/decoding. Model tersebut 

berisi gagasan tentang proses komunikasi di mana gagasan/ide di-encode dalam 
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pesan, dikirim dan diterima untuk di-decode, yang bisa jadi ide yang dikirimkan 

tadi tidak difahami secara identik dengan yang mengirim, karena makna tidaklah 

ada dalam pesan, melainkan bahwa pemaknaan ditentukan oleh faktor seperti 

konteks, tujuan, ideologi, kepentingan atau bahkan juga media yang digunakan. 

Di situlah muncul bahwa khalayak tidaklah pasif, tapi aktif karena berhak 

menentukan sendiri makna dan refleksi pengalamannya terhadap teks yang 

dikonsumsinya. 

Konsep audiens aktif juga terlihat di Indonesia. Contoh konkritnya 

adalah adanya share and rating yang dilakukan oleh AC Nielsen terhadap 

program-program tv di Indonesia. Share and Rating merupakan apresiasi dari 

khalayak, baik itu apresiasi yang positif ataupun negatif. Disamping itu budaya 

merekam dan memutar ulang sebuah video dari televisi adalah indikasi lain dari 

keterlibatan audiens yang diatas rata-rata (Mc Quail, 2011). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini, sering kali berpartisipasi dalam 

pengalaman media dengan memberikan makna terhadapnya, dan secara aktif 

memproduksi teks media pada akhirnya.   

Namun, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Altschull,  “konten 

media  selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya” (dalam 

McQuail, 2011, h. 254). Menjelang pemilu 2014,  para pemilik stasiun televisi 

swasta di Indonesia yang terjun ke dunia politik sebut saja Hary Tanoesodibjo 

(MNC Group-Cawapres Hanura), Aburizal Bakrie (Viva Group-Capres Partai 

Golkar), dan Surya Paloh (Media Group-Ketua Umum Partai Nasdem) berlomba-

lomba menggunakan kekuasaanya pada media yang mereka miliki untuk merebut 



3 

 

simpati masyarakat, melalui kampanye terang-terangan seperti iklan politik 

sampai dengan kampanye terselubung melalui berbagai program TV mereka.  

Kampanye terselubung dapat berupa, pemberitaan yang mencitrakan 

partai politik atau calon legislatif yang diusung, siaran internal partai yang 

memiliki durasi waktu tidak wajar, sampai program acara kuis. Hal tersebut sering 

terlihat di layar kaca, seperti berita tentang acara Partai Nasdem atau ormas 

Nasional Demokrat (yang juga dipimpin Surya Paloh) sekecil apa pun 

kegiatannya, tetap disiarkan oleh Metro TV (Media Group), lengkap dengan 

cuplikan pidato Surya Paloh yang menggebu-gebu. Pola pemberitaan yang sama 

juga muncul pada berita tentang Aburizal Bakrie dan Hary Tanoesodibjo. Bahkan 

Hary Tanoesoedibjo mendapat surat teguran langsung dari KPI dengan nomor 

872c/K/KPI/12/13 tentang Kuis Kebangsaan dan siaran berita politiknya yang 

tidak berimbang. 

Para pemilik media tersebut seolah masih percaya bahwa mereka dapat 

menggunakan kekuasaannya pada media untuk mempengaruhi sikap politik 

masyarakat. Hal tersebut dapat beralasan jika ditinjau dari perspektif politik-

ekonomi, dimana media dianggap sebagai sebuah institusi yang kuat dalam 

mempengaruhi realitas sosial. Media memiliki konsekuensi dan nilai ekonomi, 

serta merupakan obyek persaingan untuk memperebutkan kontrol dan akses. 

“Media massa khususnya televisi seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan 

yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan dan mengarahkan perhatian, 

membujuk pendapat, mempengaruhi pilihan sikap, memberikan status dan 

legitimasi, mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas” (McQuail, 1998, h. 

82). 
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Selain hal tersebut, masifnya iklan-iklan politik di televisi, muncul 

sebagai konsekuensi dari modernisasi kampanye politik yang mengubah secara 

drastis bentuk direct-campaign dalam komunikasi interpersonal menjadi 

mediated-campaign menggunakan media. Modernisasi kampanye  politik dengan 

menggunakan televisi sebagai medium utamanya mengubah kontestasi ideologis 

menjadi kontestasi citra. Dalam kontestasi citra, popularitas seorang kandidat 

lebih mempengaruhi perilaku pemilih daripada kompetensi mereka (Danial, 2009) 

Melihat fenomena tersebut, peneliti tergelitik untuk meneliti acara Kuis 

Kebangsaan yang tayang di RCTI setiap hari pukul 09.30 dan 17.00. Kuis tersebut 

disponsori oleh Wiranto dan Harytanoesodibjo (Anam, 2013). Kuis Kebangsaan 

merupakan kuis interaktif (berdurasi ± 5 menit), yang menguji wawasan 

kebangsaan pemirsanya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Indonesia. Hadiah 

yang disediakan mulai dari mesin cuci, handphone hingga sepeda motor. Setiap 

episode ada dua penelepon yang berkesempatan memperoleh hadiah yang 

disediakan tadi. 

Yang menarik peneliti untuk meneliti acara tersebut adalah dimata 

peneliti, acara Kuis Kebangsaan sarat akan muatan politik. Hal tersebut dapat 

terlihat seperti password yang harus diucapkan oleh penelpon sebelum mengikuti 

kuis, Password-nya adalah “Bersih, peduli, tegas”. Password tersebut merupakan 

salah satu jargon yang diusung oleh pasangan capres dan cawapres RI 2014 

Wiranto-Hary Tanoesodibjo. Muatan politik juga terlihat ketika peserta 

diharuskan memilih salah satu huruf berisi pertanyaan-pertanyaan, dari kata 

WINHT. Sedangkan WIN-HT sendiri merupakan nama marketing dari pasangan 

capres Wiranto-Hary Tanoesodibjo (Kaltim Post, 2013). Bintang tamu yang 
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memberikan pertanyaan juga merupakan calon-calon legislatif dari Partai Hanura. 

Selain hal tersebut, alasan peneliti memilih acara Kuis Kebangsaan juga 

dikarenakan, pada akhir tahun 2013 kemarin pengguna media sosial, khususnya 

Twitter dan Kaskus, ramai membicarakan Kuis Kebangsaan. Kuis tersebut diduga 

telah diatur atau disetting setelah beredarnya video di situs YouTube yang 

menggambarkan beberapa peserta melontarkan jawaban sebelum pembawa acara 

mengajukan pertanyaan. (Liauw, 2013).  

Atas dasar itulah peneliti ingin melakukan sebuah studi resepsi pada 

mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan tahun 2013 tentang acara Kuis Kebangsaan. Peneliti ingin 

mengetahui pemaknaan yang dilakukan oleh subjek penelitian terhadap Kuis 

Kebangsaan  

Peneliti memilih mahasiswa angkatan 2013, karena mereka termasuk 

dalam pemilih muda. Dimana secara psikologis, pemilih muda memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan orang- orang tua pada umumnya. Menurut 

Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali, kalangan muda sangat tertarik terhadap 

popularitas seseorang yang kerap muncul di media massa khususnya televisi 

(Wandi, 2013). Karena menurut Azwar “struktur sikap individu akan sangat 

dipengaruhi oleh pengalaman (pengetahuan) pribadi, pengaruh orang lain yang 

dianggap penting, kondisi budaya, aspek emosional, lembaga pendidikan dan 

agama serta media massa” (Azwar, 1998, h. 30). Jadi, dapat dikatakan media 

massa mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan 

individu. 
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Disamping faktor diatas, alasan peneliti memilih mahasiswa Ilmu 

Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan UMM dikarenakan, peneliti ingin 

mengetahui pemaknaan yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Pemerintahan. Sebab menurut peneliti, Kuis Kebangsaan dapat ditinjau dari 

berbagai disiplin ilmu. Namun peneliti lebih menekankan pada dua disiplin ilmu 

yaitu Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik.  Karena Kuis Kebangsaan merupakan 

produk Audio Visual dimana didalam kuis tersebut terdapat proses komunikasi 

yang berlangsung, disamping itu menurut peneliti kuis tersebut memiliki muatan-

muatan politis yang cukup kuat, sehingga kuis ini juga dapat dikatakan sebagai 

bentuk komunikasi politik. Dimana komunikasi politik merupakan sebuah studi 

interdisplinari yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam 

hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik (Cangara, 2009). 

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pemaknaan yang dilakukan oleh para 

mahasiswa tersebut berdasarkan latar disiplin ilmu yang mereka geluti masing-

masing.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana makna program acara Kuis Kebangsaan yang tayang di RCTI 

menurut mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan UMM angkatan 

2013? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana makna program acara Kuis Kebangsaan 

yang tayang di RCTI menurut mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Pemerintahan UMM angkatan 2013 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah literatur riset audiens tentang bagaimana pemaknaan audiens 

atau penonton pada isi media dengan menggunakan studi resepsi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan materi literasi media untuk program pengabdian 

masyarakat oleh lembaga maupun institusi pendidikan. 

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi para lulusan yang ketika terjun 

menjadi seorang praktisi sebuah media khususnya bidang penyiaran 

televisi untuk tidak membuat program acara yang bertujuan 

menghegemoni audiens. 

1.1. Fokus Penelitian 

Untuk memberi batasan dan pemahaman lebih jelas tentang penelitian 

yang dilakukan, maka penulis mencamtumkan fokus penelitian. Menurut 

Spradley, “fokus merupakan domain tungal atau beberapa domain yang terkait 

dari situasi sosial” (dalam Sugiyono, 2011, h. 209) 

Fokus penelitian ini adalah pemaknaan atau hasil interpretasi dari subjek 

penelitian yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan angkatan 

2013 pada acara Kuis Kebangsaan yang tayang di RCTI. Peneliti ingin 

mengetahui pemaknaan audiens tentang program acara tersebut dengan 

menggunakan analisis resepsi. 

 

 

 

 

 

 


