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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Televisi pada saat ini menjadi sebuah media massa yang semakin 

berkembang dan diminati oleh masyarakat. Selain menampilkan gambar audio 

visual yang menarik minat khalayak , televisi juga dapat lebih detail dalam 

menampilkan sebuah informasi, juga informasi yang dihasilkan juga lebih cepat 

dan akurat. Kelebihan tersebut tidak didapatkan si dalam media massa lain 

contohnya, radio, koran, ataupun internet. 

Televisi merupakan sebuah media yang erat dan juga disukai oleh 

masyarakat. Hal ini sangat terlihat karena hamper setiap ruang tengah keluarga. 

Bahkan juga dalam sebuah rumah televise yang jumlahnya lebih dari satu. Dari 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan teman dan selalu hadir 

menemani disaat berkumpul dengan keluarga. Dengan demikian dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa televisi merupakan media yang dapat diterima rakyat dan 

selalu diminati serta di jadikan teman untuk memperbanyak sekaligus 

memperdalam pengetahuan.  

Adanya sebuah hubungan yang sifatnya timbal balik yang menyebabkan 

televisi tidak akan meninggalkan masyarakat sebagai pangsa pasar dan sasaran 

dalam siarannya.Informasi yang aktual dan terpercaya menjadi salah satu 

kebutuhan yang dicari dan dikonsumsi oleh masyarakat sekarang ini. Karena itu 

banyak sekali bentuk penyebaran informasi dalam media cetak maupun media 
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elektronik. Perkembangan komunikasi informasi ini selalu diikuti oleh inovasi-

inovasi yang muncul dalam hal bentuk penyampaian informasi berita kepada 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Salah satu inovasi-

inovasi tersebut yaitu munculnya running teks pada acara televisi. 

Keberadaan running teks dapat dikaitkan dengan salah satu fungsi bahasa 

yakni sebagai alat komunikasi. Dalam webster new colgiate dictionary dikatakan 

: communication is a process by which information is exchange between 

individuals through a common system of symbols, sign or behaviour (komunikasi 

adalah pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol, tanda, atau 

tingkah laku yang umum). 

Running text adalah tulisan bergerak di televisi untuk mempromosika atau 

memberitahukan sesuatu hal, baik berupa barang maupun jasa. Rangkaian tulisan 

bergerak ini dapat juga dilengkapi dengan super impose logo atau produk dan 

jasa yang dipromosikan oleh perusahaan atau institusi. 

Dari keberadaan running teks itu sendiri tentu juga mempunyai dampak 

tersendiri bagi masyarakat selaku segmentasi televisi. Masyarakatpun juga diberi 

kebebasan dalam mengasumsikan ataupun memberikan persepsi tentang 

penggunaan running teks di media televisi tersebut. Kebutuhan masyarakat akan 

berita running text ini bisa dikaji dengan menggunakan teori Uses And 

Gratification. Pengasumsiannya bahwa pengertian dari teori ini adalah 

masyarakat yang membutuhkan informasi atau berita, lalu dapat di ketahui pula 

bagaimana dengan Kecukupan informasi yang mereka dapatkan akan informasi 

yang mereka dapatkan pada berita di running text tersebut.  
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Terkait dengan penelitian ini, memeliki beberapa kebutuhan selama 

mereka melihat berita. Kebutuhan kognitif merupakan kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai 

lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk memahami dan 

menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran kita dan dorongan untuk 

penyelidikan kita. Kebutuhan afektif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan emosional. 

Kebutuhan pribadi secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan, kreadibilitas, kepercayaan, stabilitas dan status individual. Hal itu 

bisa diperoleh dari hasrat akan harga diri.  

Kebutuhan sosial secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan keluarga, teman, dan dunia. Hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk 

berafiliasi. Sementara itu, kebutuhan pelepasan adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat akan 

keanekaragaman. 

Dari adanya berita running teks yang muncul di televisi, memungkinkan 

bagi pemirsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut.  Berdasarkan 

dari adanya berita running teks  seperti uraian diatas, menjadi hal yang menarik 

peneliti untuk mengetahui pengaruh dari membaca berita running text di TV One 

terhadap Kecukupan informasi pemirsa. Pemilihan TV One itu sendiri karena 

berdasarkan pengamatan peneliti, paling sering memunculkan berita running teks, 

sama seperti Metro TV. Alasan lain dari peneliti memilih TV One daripada 

MetroTV, karena acara yang disajikan TV One lebih bervariatifdan lebih 

memunculkan program acara yang digemari oleh masyarakat. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah, bagaimana hubungan tayangan running text di TV One dengan 

kecukupan informasi? 

 
1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tayangan running text 

di TV One dengan kecukupan informasi pemirsa 

 
1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai sebuah 

dokumentasi bagi penelitian yang sejenis di masa mendatang. Selain itu 

juga dapat sebagai referensi tambahan dalam pengembangan kurikulum 

ilmu konsentrasi jurnalistik. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi masukan berupa kritik 

dan saran pada pihak televisi tentang efektivitas penggunaan running teks 

yang ada di televisi. 

 


