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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Televisi saat ini seolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Hal 

ini dikarenakan sifatnya yang multifungsi, selain memiliki fungsi sebagai 

media penyampai informasi, televisi juga berfungsi sebagai media 

entertainment atau hiburan bagi masyarakat. Fungsi sebagai media hiburan 

saat ini telah menempati posisi tertinggi dibandingkan fungsi-fungsi yang lain 

dikarenakan masyarakat kita masih memakai televisi sebagai sarana hiburan 

dan bukan untuk belajar layaknya di sekolah atau bangku kuliah. Karena 

sifatnya tersebut, televisi menjadi begitu diminati oleh masyarakat.  

Secara perlahan-lahan dunia televisi semakin mengalami perubahan 

seiring dengan semakin majunya dunia teknologi sampai saat ini. Dan 

kemajuan teknologi televisi ini telah membuat semuanya seolah semakin 

nyata, apa yang ditampilkan di televisi menjadi lebih dekat dengan kita. 

Media televisi mampu membuat kita mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

di negara kita bahkan di luar negeri sekalipun, dengan kata lain mampu 

memberikan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia yang cepat, 

aktual dan tepat masyarakat. Dapat dikatakan televisi telah menjadi bagian 

tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejalan dengan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat akan informasi yang akurat dan hiburan menarik. Keadaan 

tersebut merupakan bukti dimana kebutuhan masyarakat terhadap televisi 
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semakin meningkat, terutama dalam hal pemberian informasi dan hiburan. 

Oleh sebab itulah televisi selalu menyajikan program-program yang mampu 

memberikan informasi sekaligus hiburan kepada audiensnya.  

Dalam dunia pertelevisian, audiens sangat menunjang kesuksesan suatu 

program televisi. Semakin banyak pemirsa yang tertarik untuk menonton 

program acara yang disajikan, maka akan semakin banyak pula pihak-pihak 

yang akan memasang iklannya sehingga pendapatan akan dapat tercapai. 

Intinya,yang dijual oleh televisi adalah penonton untuk mencapai pendapatan. 

Hal tersebut menyebabkan persaingan televisi swasta semakin ketat. 

Mereka saling bersaing satu sama lain dalam menyajikan program-program 

televisi. Khususnya pada jam prime time (pukul 19.00-21.00) pasti akan kita 

jumpai program-program hiburan. Untuk itu perlu adanya program acara 

yang berbeda dengan program acara yang lain. Program acara televisi 

digolongkan menjadi tiga kategori yaitu: acara berita, non berita (hiburan), 

dan iklan. Namun program televisi non berita (hiburan) dinilai paling 

menonjol, karena banyak pemirsa yang lebih meminati hiburan dibanding 

berita.  

Reality show merupakan salah satu bentuk program acara non berita 

yang bersifat menghibur. Reality Show pencarian bakat “Indonesia’s Got 

Talent” merupakan salah satu varian reality show di televisi. Acara ini 

bertujuan untuk mencari bakat-bakat terbaik yang ada di Indonesia tanpa 

dibatasi umur dan jenis bakat yang ditampilkan untuk mewakili nama 

Indonesia di ajang serupa dengan level yang lebih tinggi .  
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Pada reality show, pengemasan acara dibikin semenarik dan sedramatis 

mungkin. Selain kita melihat para peserta menampilkan bakat mereka, kita juga 

akan disuguhkan sekelumit cerita dibalik layar, juri yang terkesan mempunyai 

sisi antagonis dan protagonis, sorak tawa dan tangis haru dari para peserta, 

semua hal tersebut diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu mempengaruhi 

mood audiens yang menyaksikan. Acara ini mengeksploitasi munculnya 

momen dramatik obyek permainan. Momen dramatik ini akan menjadi 

`tontonan' yang mengasyikkan (exciting) karena akan memunculkan emosi-

emosi spontan, tak terkendali, di luar dugaan, yang bisa merangsang syaraf 

keharuan, syaraf tawa bagi masyarakat pemirsanya (Wirodono, 2006:45). 

Untuk memenuhi keinginan audiens, Indosiar sebagai salah satu stasiun 

televisi swasta yang terkemuka di Indonesia kini menghadirkan acara 

“Indonesia’s Got Talent” sebagai salah satu program andalannya. Acara yang 

bergenre “Reality Show” pencarian bakat ini merupakan suatu event pencarian 

bakat saduran dari “Britain’s Got Talent” , berawal dari “Got Talent”, salah 

satu program produksi Fremantle Media yang telah sukses di 34 negara di 

seluruh dunia. Program “Got Talent” mendapat sambutan meriah di Inggris 

(Britain's Got Talent), di Amerika (America's Got Talent) dan masih banyak 

lagi negara lainnya. Tahun ini, Indonesia akan menjadi negara ke-35 yang 

memproduksi program pencarian bakat yang telah diakui dunia ini. 

Uniknya, program pencarian bakat ini tidak mengenal jangkauan usia dan 

jenis bakat. Anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua dapat meraih 

mimpinya untuk menunjukan bakat mereka di depan khalayak banyak. 
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Personal, grup atau berkelompok dari kalangan dan profesi apapun bebas 

mengekspresikan bakat dirinya. Baik itu menari, bernyanyi, bermain musik, 

sulap, martial art (seni ilmu bela diri), kesenian tradisional, extreme act, 

olahraga, pelatih binatang dan bakat lain yang dapat menghibur masyarakat 

banyak.  

Ada 5 tahap yang harus dilalui kontestan “Indonesia's Got Talent”, tahap 

pertama; Precasting 10 kota di Indonesia (diikuti oleh puluhan ribu masyarakat 

Indonesia kemudian disaring untuk mengikuti penjurian di Jakarta), tahap 

kedua; Audisi/ Penjurian di Jakarta (500 orang yang terpilih dari 10 kota 

diundang ke Jakarta, tampil di depan 3 orang juri : Ria Irawan, Anjasmara dan 

Vina Panduwinata, untuk lolos ke babak berikutnya, kontestan harus 

mendapatkan minimal 2 yes dari juri), tahap ketiga; Judges Choice (250 orang 

lolos ke tahap pemilihan juri, juri menonton kembali semua penampilan 

kontestan yang sudah lolos audisi, setelah melalui perdebatan diantara juri, 

mereka memutuskan yang terbaik untuk masuk), tahap keempat; Semifinal (48 

kontestan yang masuk semifinal akan dibagi kedalam beberapa grup, 

penampilan semifinalis tidak hanya dinilai oleh juri tapi juga penonton di 

rumah), dan tahap terakhir; Final (Hanya ada 12 semifinalis yang lolos ke 

babak Final, Indonesia hanya akan memilih 1 penampilan terbaik sebagai Juara 

“Indonesia's Got Talent”). Untuk jam tayang awalnya dibagi 3 kali dalam 

seminggu yaitu “Indonesia's Got More Talent” ditayangkan pada hari Jumat 

pukul 19.00 WIB, Semifinal/Final  “Indonesia's Got Talent” pada hari Sabtu 

pukul 19.00.WIB, dan Result  “Indonesia's Got Talent” pada Minggu Pukul 
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19.00 WIB. Jam tayang tersebut juga dipengaruhi oleh fase yang dilewati oleh 

para peserta. Dan saat ini ditayangkan secara regular pada hari Sabtu dan 

Minggu pukul 19.00 WIB. 

Kesuksesan acara “Reality Show” pencarian bakat itu tidak terlepas dari 

sifat dasar manusia yang ingin mengidolakan maupun menjadi idola dan juga 

karena adanya globalisasi budaya khususnya pop culture yang melanda dunia 

termasuk Indonesia. Sifat reality show itu bisa mempengaruhi persepsi 

masyarakat pemirsa acara tersebut bahwa yang disaksikan itu bisa terjadi pada 

diri mereka. 

Akan tetapi hal yang disayangkan dari acara ini adalah minimnya 

kebudayaan asli Indonesia yang dimainkan oleh pesertanya. Sebenarnya 

banyak sekali budaya Indonesia yang apabila dikemas dengan lebih baik akan 

menjadi bakat yang luar biasa. Mengingat pemenang dari ajang ini tidak hanya 

akan mendapatkan hadiah senilai Rp 100.000.000,00 saja tetapi juga akan 

dikirim ke “Got Talent” Asia. Sehingga akan sangat disayangkan apabila 

pemenang dari “Indonesia’s Got Talent” berlaga di luar negeri tetapi tidak 

membawakan kesenian asli Indonesia. 

Gaung dari acara ini akhirnya sampai juga di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya pada angkatan 

2006. Angkatan yang berada di penghujung studi belajar di kampus. Banyak 

diantara mereka yang mulai berminat untuk mengikuti acara ini setelah mereka 

lulus nanti. Tidak mengherankan apabila mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

sangat tertarik dengan acara pencarian bakat semacam ini, dikarenakan begitu 
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dekat dengan bidang studi yang mereka tempuh. Terlebih dengan skill yang 

mereka miliki ditambah dengan bakat mereka masing-masing. Apalagi acara 

“Indonesia’s Got Talent” merupakan acara pencarian bakat yang menerima 

berbagai macam jenis bakat. Tidak seperti program terdahulu yang hanya 

mencari peserta dengan suara bagus atau lain sebagainya. Sehingga tentunya 

kesempatan untuk mengikuti acara ini akan lebih besar.  

Hal ini menarik apabila dinilai berdasarkan apresiasi dari khalayak yang 

memiliki kepekaan dalam mengamati fenomena-fenomena acara “Reality 

Show” pencarian bakat seperti ini. Peneliti memilih mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi berdasarkan pengalaman peneliti secara informal banyak diantara 

mahasiswa yang membicarakan tayangan tersebut dalam berbagai kesempatan. 

Selain itu mahasiswa jurusan komunikasi dipandang peneliti memiliki 

kapabilitas untuk memberikan penilaian dari perspektif ilmu komunikasi 

berkaitan dengan apresiasi terhadap tayangan “Indonesia’s Got Talent” di 

Indosiar tersebut. Peneliti mengungkap apresiasi dari mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi tersebut sebagai bagian dari masyarakat yang berpikir kritis 

tentang apa yang ditampilkan pada media televisi. 

Dengan adanya fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai APRESIASI MAHASISWA TENTANG 

PROGRAM REALITY SHOW PENCARIAN BAKAT INDONESIA’S 

GOT TALENT DI INDOSIAR (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2006)  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah "Bagaimana Apresiasi Mahasiswa tentang Program 

Reality Show Pencarian Bakat "Indonesia’s Got Talent" di Indosiar?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan Apresiasi Mahasiswa tentang 

Program Reality Show Pencarian Bakat "Indonesia’s Got Talent" di Indosiar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi penelitian 

lebih lanjut mengenai apresiasi audiens tentang program reality show 

pencarian bakat di televisi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

produksi dari suatu acara televisi dalam lingkup perkuliahan jurusan ilmu 

komunikasi.  

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

mengenai apresiasi audiens tentang program reality show pencarian bakat 

"Indonesia’s Got Talent" di Indosiar, terutama bagi audiens yang menonton 

dan tertarik mengikuti acara semacam ini. 
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E. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada apresiasi mahasiswa terhadap program 

reality show "Indonesia’s Got Talent", dan difokuskan pada permasalahan di 

bawah ini: 

1. Apresiasi subyek tentang Acara "Indonesia’s Got Talent" 

2. Apresiasi subyek tentang format Acara meliputi jam tayang, durasi, dan 

setting panggung 

3. Apresiasi subyek tentang Pembawa Acara (Host) 

4. Apresiasi subyek tentang juri 

5. Apresiasi subyek tentang peserta acara 

6. Apresiasi subyek tentang bintang tamu 

7. Apresiasi subyek tentang Voice of Audience 

8. Apresiasi subyek tentang eksistensi acara dikaitkan dengan kesenian yang 

ada di Indonesia 

 

F. Kerangka Pikir 

1. Pemahaman tentang Komunikasi Massa 

Komunikasi massa berasal dari perkembangan kata media off  mass 

communication (media komunikasi massa). Nurudin (2007, 11-12) Josep A. 

Devito mengemukakan : 

Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau 
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semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa 

khalayak itu besar dan pada umumnya sukar untuk didefinisikan. 

Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa 

barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut 

bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan Pita). 

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya komunikasi 

massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). 

a. Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Pengertian atau definisi komunikasi massa dapat dipusatkan pada 

komponen-komponen atau ciri dari komunikasi massa, yaitu pada lima variabel 

yang dikandung dalam setiap tindak komunikasi dan bagaimana variabel ini 

bekerja pada media massa. Kelima komponen tersebut adalah (Winarni, 

2003:4-5) 

1) Sumber. Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

2) Khalayak. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan 

anonim. 

3) Pesan. Komunikasi massa adalah pesan dalam komunikasi massa bersifat 

umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dari 

media massa. 

4) Proses. Ada dua proses dalam komunikasi massa, yaitu: a) Komunikasi 
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massa merupakan proses satu arah (proses mengalirnya pesan). Komunikasi 

ini berjalan dari sumber ke penerima dan tidak secara langsung 

dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda. b) Komunikasi 

massa merupakan proses dua arah (proses  seleksi). Baik media maupun 

khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak sasaran dan 

sasaran atau penerima menyeleksi semua media yang ada, pesan manakah 

yang akan mereka ikuti. 

5) Konteks. Komunikasi Massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media 

mempengaruhi konteks sosial masyarakat dan konteks sosial masyarakat 

mempengaruhi media massa. 

b. Fungsi Komunikasi Massa 

Jay Black dan Frederick C. Whitney dalam Nurudin (2007,64-65) 

menyebutkan fungsi komunikasi massa antara lain: (1) to inform 

(menginformasikan), (2) to entertaint (memberi hiburan), (3) to persuade 

(membujuk), dan (4) transmission of the culture (transmisi budaya). 

Sementara itu menurut John Vivian fungsi komunikasi massa dalam bukunya 

The Media off Mass Communication (1991) disebutkan; (1) providing 

information, (2) providing entertainment, (3) helping to persuade, dan (4) 

contributing to social cohesion (mendorong kohesi sosial). Ada pula fungsi 

komunikasi massa yang pernah dikemukakan oleh Harold D. Lasswell yakni, 

(1) Surveillance of environtment (fungsi pengawasan), (2) Corelation of the 

part of society in responding to the environtment (fungsi korelasi) , dan 

(3)transmission of the social heritage from one generation to the next (fungsi 
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pewarisan sosial). Sama seperti pendapat Lasswell, Charles Robert Wright 

(1988) menambah fungsi entertainment (hiburan) dalam fungsi komunikasi 

Massa.  

Seperti dalam penelitian ini dimana komunikasi massa berfungsi sebagai 

media hiburan bagi audiens yang melihatnya sekaligus juga memberikan 

informasi dan transmisi budaya terkait dengan apa saja yang ditampilkan 

dalam acara "Indonesia’s Got Talent". 

2. Audiens Televisi 

Istilah audiens berlaku secara universal dan secara sederhana dapat 

diartikan sebagai sekumpulan o r a n g  y a n g  menjadi pembaca, pendengar, 

pemirsa berbagai media atau komponen isi. Semula audiens adalah 

sekumpulan penonton drama, permainan dan tontonan, yaitu penonton 

pertunjukan hal yang telah mnengambil berbagai bentuk yang tidak serupa 

dalam peradaban dan tahapan sejarah yang berbeda. 

Audiens adalah pertemuan publik, berlangsung dalam rentang waktu 

tertentu, dan terhimpun bersama oleh tindakan individual untuk memilih 

secara sukarela sesuai dengan harapan tertentu bagi maslahat menikmati, 

mengakui, mempelajari, merasa gembira, tegang, kasihan, atau lega. Audiens 

juga dapat atau memang dikendalikan oleh pihak yang berwenang dan 

karenanya merupakan bentuk perilaku kolektif yang dilembagakan .  

Karakteristik Audiens Komunikasi Massa menurut Hiebert dan kawan-

kawan dalam Nurudin(2007:105), diantaranya :  

1.Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 
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berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. 

Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan 

berdasarkan seleksi kesadaran. 

2.Audiens cenderung besar, luas disini berarti tersebar ke berbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu ukuran luas 

ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab, ada media tertentu yang khalayaknya 

mencapai ribuan, bahkan ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan atau jutaan 

itu tetap bisa disebut audiens meskipun jumlahnya berbeda. Tetapi perbedaan 

ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tak ada ukuran pasti tentang luasnya 

audiens itu. 

3.Audiens cenderung heterogen, mereka berasal dari berbagai lapisan 

dan kategori sosial. Beberapa media tertentu punya sasaran, tetapi 

heterogenitasnya juga tetap ada. 

4.Audiens cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 

Bagaimana mungkin audiens bisa mengenal khalayak televisi yang jumlahnya 

jutaan? Tidak mengenal ini ditekankan satu kasus per satu kasus tetapi 

meliputi semua audiens. 

5.Audiens secara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada di 

Yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televisi yang disiarkan dari 

Jakarta. Bukankah ia dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer? Dapat juga 

diakatakan audiens dipisahkan oleh ruang dan waktu.  

Audiens memiliki ragam tipe tersendiri. Menurut Mc Quail asal usul 

berbagai audiens mempunyai dua tipe dasar, setiap tipe paling sedikit 
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mempunyai dua sub tipe, yang dapat dikarakterisasikan sebagai berikut: 

a. Kelompok atau publik 

Sejalan dengan suatu pengelompokan sosial yang ada (misalnya, 

komunitas, keanggotaan minoritas politis, religius, atau etnis) dan dengan 

karakteristik sosial bersama dari tempat, kelas sosial, politik, budaya, dan 

sebagainya. Audiens seperti itu mungkin lebih stabil sepanjang waktu dari tipe 

audiens yang lain. Para anggota bertahan lama, tanggap terhadap isu, dan 

memiliki partisipasi tertentu dalam apa yang ditawarkan. 

b. Kelompok kepuasan 

Terbentuk atas dasar tujuan atau kebutuhan individu tertentu yang ada 

terlepas dari media, tetapi berkaitan misalnya, dengan isu politik atau sosial, 

jadi suatu kebutuhan umum akan informasi atau akan kepuasan emosional dan 

afeksi tertentu. Dari segi komposisinya mungkin agak homogen, aktif dalam 

mengungkapkan permintaan yang membentuk penawaran, dan juga selektif. 

Akan tetapi audiens tipe ini bukanlah kelompok sosial tetapi kumpulan dari 

individu yang terwujud dalam perilaku konsumen. Aktivitas dan selektivitas 

rasional terungkap dalam perilaku individu. 

c. Kelompok penggemar atau budaya cita rasa 

Terbentuk atas dasar minat pada jenis isi (atau gaya) atau daya tarik 

tertentu akan kepribadian tertentu atau cita rasa budaya/intelektual tertentu. 

Komposisinya akan berubah sepanjang waktu, meskipun beberapa audiens 

seperti itu mungkin juga stabil. Eksistensinya tergantung isi yang ditawarkan 

dan bila isi berubah audiens pasti bubar atau memperbarui diri. 
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d. Audiens medium 

Berasal dari dan dipertahankan oleh kebiasaan atau loyalitas pada sumber 

media tertentu misalnya surat kabar, majalah, saluran radio atau televisi. 

Anggotanya umumnya adalah pelanggan produk media yang dibicarakan atau 

produk lain yang diiklankan oleh media tersebut. Audiens medium televisi 

merupakan kelompok masyarakat yang secara konsisten melakukan aktivitas 

mendapatkan informasi dari media televisi. Hal ini menjadikan khalayak 

mendapatkan efek atau dampak dari pesan media televisi, sehingga terpengaruh 

oleh pencitraan subyektif yang dilakukan oleh media televisi. (Apresiasi Ibu 

Rumah Tangga terhadap Tayangan Ceriwis, artikel, 

http://www.scribd.com/doc/16962020/APRESIASI-IBU-RUMAH-TANGGA-

TERHADAP-TAYANGAN-CERIWIS2007bagusperma , diakses tanggal 31 

Oktober 2010).  

Seperti yang tertulis sebelumnya, berbagai audiens setidaknya memiliki 

dua tipe dasar. Dalam penelitian ini, subyek penelitian, yaitu mahasiswa 

jurusan Ilmu Komunikasi dapat dikategorikan sebagai audiens dengan tipe 

kelompok kepuasan dan kelompok penggemar atau budaya cita rasa, 

dikarenakan mereka termasuk selektif dalam memilih suatu acara televisi dan 

menjadikan televisi untuk memenuhi kebutuhan umum akan informasi atau 

akan kepuasan emosional (sebagai media hiburan). Selain itu mereka 

Terbentuk atas dasar minat pada jenis isi (atau gaya) atau daya tarik tertentu 

akan kepribadian tertentu atau cita rasa budaya/intelektual tertentu sehingga 

komposisinya dengan acara ini akan berubah sepanjang waktu. 
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3. Relasi Audiens dengan Media Massa Televisi 

Televisi merupakan media massa yang berperan sebagai agen 

sosialisasi bagi individu, yakni agen yang menanamkan pengetahuan, sikap, 

dan nilai pada individu dalam masyarakat (Winarni, 2003:134). Sejumlah 

penelitian menunjukkan bahwa media dapat secara kuat berpengaruh 

terhadap pembentukan sikap, persepsi, kepercayaan dalam diri khalayak 

(terutama anak-anak dan remaja) apabila ada sejumlah faktor yang 

beroperasi, yakni: 

1) Gagasan. Orang atau perilaku sama muncul secara konsisten dari program 

ke program, yakni bahwa itu disajikan dalam cara yang stereotipikal. 

2) Khalayak tersebut terekspos secara kuat pada isi media 

3) Khalayak tersebut memiliki interaksi terbatas dengan orang tua atau agen-

agen sosialisasi, dan tidak memiliki rangkaian kepercayaan alternatif yang 

berfungsi sebagai standar yang dapat digunakan untuk menilai kebenaran 

isi media tersebut.  

Media massa tidak hanya berperan sebagai agen sosialisasi bagi 

khalayaknya. Menurut George Gerbner, seorang ilmuwan komunikasi, media 

memiliki kemampuan "mengkultivasi" khalayaknya. Ia menyebutnya dengan 

analisis kultivasi. Gagasan dasarnya adalah menonton televisi dalam jumlah 

frekuensi dan volume yang besar akan mengkultivasi (menanamkan) 

persepsi realitas yang konsisten dengan cara pandang dengan dunia yang 

disajikan dalam program televisi (Winarni, 2003:135). Jadi televisi 

berperan sebagai agen sosialisasi sekaligus mengkultivasi audiensnya 
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4. Respons Audiens Terhadap Acara Reality Show di Televisi 

Program acara televisi adalah mata acara yang disiarkan oleh stasiun 

televisi, baik harian, mingguan, tengah bulan, bulanan, triwulan, tengah tahun dan 

tahunan (Wahyudi, 1994: 22). Bermutu tidaknya atau baik buruknya, suatu 

acara akan berpengaruh bagi stasiun televisi di kemudian hari. Jika acara yang 

ditayangkan memiliki mutu pengawasan yang bagus sesuai dengan kondisi 

dan segmentasi khalayak pemirsanya dan penempatan waktu tayang yang 

sesuai dengan program acara tertentu akan mendapatkan perhatian luas dari 

masyarakat 

Reality Show pencarian bakat merupakan salah satu varian reality show 

di televisi. Reality show itu sendiri  merupakan salah satu bentuk program 

acara non berita yang bersifat menghibur. Acara ini bertujuan untuk mencari 

bakat-bakat terbaik yang ada di Indonesia tanpa dibatasi umur dan jenis bakat 

yang ditampilkan untuk mewakili nama Indonesia di acara serupa dengan 

level yang lebih tinggi .  

Pada reality show, pengemasan acara dibikin semenarik dan sedramatis 

mungkin. Selain kita melihat para peserta menampilkan bakat mereka, kita juga 

akan disuguhkan sekelumit cerita dibalik layar, juri yang terkesan mempunyai 

sisi antagonis dan protagonis, sorak tawa dan tangis haru dari para peserta, 

semua hal tersebut diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu mempengaruhi 

mood audiens yang menyaksikan. Acara ini mengeksploitasi munculnya 

moment dramatik obyek permainan. Moment dramatik ini akan menjadi 

tontonan yang mengasyikkan (exciting) karena akan memunculkan emosi-
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emosi spontan, tak terkendali, di luar dugaan, yang bisa merangsang syaraf 

keharuan, syaraf tawa bagi masyarakat pemirsanya (Wirodono, 2006:45). 

Program reality show terbaru yang ditayangkan di Indosiar, yaitu. 

“Indonesia’s Got Talent” sebagai salah satu program andalannya. Acara ini 

merupakan suatu event pencarian bakat saduran dari “Britain’s Got Talent” , 

berawal dari “Got Talent”, salah satu program produksi Fremantle Media yang 

telah sukses di 34 negara di seluruh dunia. Program “Got Talent” mendapat 

sambutan meriah di Amerika (America's Got Talent), di Inggris (Britain's Got 

Talent) dan masih banyak lagi negara lainnya. Tahun ini, Indonesia akan 

menjadi negara ke-35 yang memproduksi program pencarian bakat yang diakui 

dunia ini. 

Program pencarian bakat ini tidak mengenal jangkauan usia dan jenis 

bakat. Anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua dapat meraih mimpinya 

untuk menunjukan bakat mereka di depan khalayak banyak. Personal, grup 

atau berkelompok dari kalangan dan profesi apapun bebas mengekspresikan 

bakat dirinya. Baik itu menari, bernyanyi, bermain musik, sulap, martial art 

(seni ilmu bela diri), kesenian tradisional, extreme act, olahraga, pelatih 

binatang dan bakat lain yang dapat menghibur. Acara ini akhirnya mendapatkan 

tempat tersendiri di hati pemirsa dilihat dari banyaknya khalayak yang mulai 

membicarakan tentang tayangan ini. 

5. Terbentuknya Apresiasi Audiens dalam Terpaan Reality Show di 

Televisi 

Terpaan media tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik 
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cukup dekat dengan kehadiran media massa, tetapi apakah seseorang itu benar-

benar terbuka terhadap pesan-pesan media tersebut. Terpaan media merupakan 

kegiatan mendengarkan, melihat, dan membaca pesan media massa ataupun 

mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut, yang dapat 

terjadi pada tingkat individu ataupun kelompok.  

Menurut pengertian umum, apresiasi adalah penghargaan / penilaian 

yang positif kepada suatu karya tertentu. Biasanya apresiasi berupa hal yang 

positif tetapi juga bisa yang negatif. Apresiasi dibagi menjadi 3, yaitu kritik, 

pujian, dan saran. Sementara itu, orang yang ahli dalam bidang apresiasi 

adalah seorang kolektor atau pencinta suatu seni pada umumnya. Tetapi dalam 

memberikan apresiasi, tidak boleh mendasarkan pada suatu ikatan teman atau 

pemaksaan. Pemberian apresiasi harus dengan setulus hati dan menurut penilaian 

aspek umum.  

Apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation yang berarti 

penghargaan. pengertian apresiasi adalah kegiatan mengenali, menilai, dan 

menghargai bobot seni atau nilai seni. yang menjadi sasaran dalam kegiatan 

apresiasi adalah nilai suatu karya seni, apresiasi juga dapat berupa kritikan. 

Secara umum kritik berarti mengamati, membandingkan, dan 

mempertimbangkan. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia apresiasi diartikan dengan 

penilaian baik; penghargaan; misalnya apresiasi 'terhadap karya-karya sastra 

dan seni (Poerwadarminta, 1976:55). Istilah apresiasi berasal dari bahasa latin 

"apreciatio" yang berarti "mengindahkan" atau "menghargai".  
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Sedangkan menurut Effendi, apresiasi adalah kegiatan menggauli karya 

sastra secara sungguh-sungguh sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, 

kepekaan pikiran dan kepekaan perasaan yang balk terhadap karya sastra 

(Aminuddin, 2010:35).  

Lebih lanjut lagi, Squire dan Taba juga dalam Aminuddin (2010:34-35) 

mengatakan bahwa apresiasi merupakan suatu proses yang rnelibatkan 

beberapa unsur inti. Unsur-unsur tersebut meliputi 3 (tiga) aspek penting, 

yaitu: 

1) Aspek kognitif 

Aspek kognitif ini berkaitan dengan keterlibatan intelek pembaca dalam 

upaya memahami unsur-unsur kesastraan yang bersifat objektif. Unsur-Unsur 

Kesastraan yang bersifat obyektif tersebut, selain dapat berhubungan dengan 

unsur-unsur yang secara internal terkandung dalam suatu teks karya sastra 

yaitu unsur intrinsik, juga dapat  berkaitan dengan unsur-unsur di luar teks 

sastra yang secara langsung menunjang kehadiran teks sastra itu sendiri. 

Unsur intrinsik sastra yang bersifat obyektif itu misalnya tulisan serta aspek 

bahasa dan struktur wacana dalam hubungannya dengan kehadiran makna 

yang tersurat. Sedangkan unsur ekstrinsik antara lain berupa biografi 

pengarang, latar belakang proses kreatif penciptaan maupun latar sosial 

budaya yang menunjang kehadiran teks sastra. 

2) Aspek Emotif 

Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan emosi pembaca dalam 

upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang dibaca. 
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Selain itu, unsur emosi juga sangat berperan dalam upaya memahami unsur-

unsur yang bersifat subyektif. Unsur subyektif itu dapat berupa bahasa 

paparan yang mengandung ketaksaan makna atau bersifat konotatif-

interpretatif serta dapat pula berupa unsur-unsur signifikan tertentu. Aspek ini 

sangat ditentukan oleh kepekaan emosi penikmat karya sastra yang pada 

dasarnya dibentuk oleh endapan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki.  

3) Aspek Evaluatif 

Aspek evaluatif ini berkaitan dengan kegiatan memberikan penilaian 

terhadap baik buruknya, indah atau tidaknya sebuah karya sastra, sesuai atau 

tidaknya dan semua kegiatan lain yang berkaitan dengan kritik pada sebuah 

karya sastra. Keterlibatan unsur ini masih bersifat umum sehingga setiap 

apresiator yang telah mampu meresponsi teks sastra yang dibaca sampai 

pada tahap pemahaman dan penghayatan, sekaligus juga mampu 

melaksanakan penilaian. 

Dengan demikian, dasar kemampuan apresiasi adalah aspek kognitif 

(kesiapan dan keluasaan pengetahuan), aspek emotif (kepekaan perasaan), 

dan evaluatif (kepekaan yang mampu memberikan penilaian dan 

penghargaan)  

Apresiasi memiliki kaitan erat dengan tanggapan audiens terhadap 

media televisi. Menurut Marseli Sumarno dan setiap bentuk, seperti seni 

musik, seni sastra dan seni rupa memerlukan apresiasi dari penikmatnya. 

Secara harfiah, apresiasi program televisi berarti penghargaan terhadap 

kehadiran sebuah karya program televisi. Penghargaan tinggi dan rendah yang 
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diungkapkan dalam apresiasi.  

Dalam hubungan dengan kegiatan menikmati program acara televisi, 

seseorang tidak akan dapat menikmati program acara sebelum ia memahami 

dan juga merasakan apa yang terkandung dalam program acara tersebut. 

Selanjutnya program acara yang bagus akan mendapat'pujian para penonton 

atau mendapatkan penghargaan-penghargaan. Bentuk penghargaan atau 

penilaian program acara dengan kriteria disukai, cukup disukai dan tidak 

disukai. Menurut Marseli Sumarno ada tiga tahap apresiasi program televisi.: 

1) Pemahaman 

Tahapan pertama apresiasi berkaitan dengan keterlibatan emosional dan 

pemikiran. Penonton memahami masalah, ide serta gagasan. 

2) Penikmatan 

Tahap kedua apresiasi program acara televisi terletak pada tingkat ketika 

penonton memahami dan menghargai penguasaan pembuat program acara 

televisi terhadap cara-cara penyajian acara hingga dicapai tingkat 

penghayatan yang intens. Penonton tertarik kepada bagaimana cara sutradara 

dan tenaga kreatif membuat penyajian program acara secara 

keseluruhan. 

3) Penghargaan 

Tahap ketiga apresiasi berlangsung ketika penonton memasalahkan dan 

menemukan hubungan pengalaman yang ia dapat dari acara program 

televisi dengan pengalaman kehidupan nyata yang dihadapi. Sehingga 

penghargaan atau penilaian apa yang selayaknya, akan penonton 
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berikan kepada program acara televisi. (Sumarno, 1996 : 102-106) 

 

G. Definisi Konseptual 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya interpretasi yang salah 

terhadap pengertian beberapa “istilah”, dibawah ini akan dijelaskan beberapa 

yang digunakan dalam judul skripsi ini. 

1. Apresiasi 

Apresiasi program televisi berarti penghargaan terhadap kehadiran 

sebuah karya program televisi. Penghargaan tinggi dan rendah diungkapkan 

dalam apresiasi. Dalam penelitian ini, apresiasi difokuskan pada apresiasi 

tentang tayangan acara “Indonesia’s Got Talent” itu sendiri, format acara 

meliputi durasi, jam tayang serta setting panggung, dan aspek-aspek yang turut 

mendukung kelangsungan acara tersebut seperti juri, host, peserta acara, 

bintang tamu, adanya Voice of Audience yang tergolong baru dikarenakan 

belum pernah ada di acara lainnya serta eksistensi budaya dikaitkan dengan 

kesenian asli yang ada di Indonesia. Sebagai subyek apresiasi peneliti memilih 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi angkatan 2006 yang mengambil 

konsentrasi Audio Visual. Tahap apresiasi program acara televisi adalah 

memahami, menikmati dan menghargai. Seseorang tidak akan dapat menikmati 

program acara sebelum ia memahami program acara tersebut. Jika program 

tersebut dinilai bagus, selanjutnya akan mendapat pujian dari penonton berupa 

penilaian atau penghargaan. Penilaian dari penonton itu sendiri dapat berupa 

saran dan kritik. Penghargaan atau penilaian  terhadap suatu acara tersebut 
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muncul ketika penonton mempermasalahkan dan menemukan hubungan 

pengalaman yang ia dapat dari program acara televisi dengan pengalaman 

kehidupan nyata yang ia alami. 

2. Apresiasi Audiens Tentang Program Televisi 

Dalam penelitian ini apresiasi audiens tentang program televisi adalah 

penghargaan atau penilaian terhadap suatu program televisi, dengan melalui 

tahap-tahap yaitu pemahaman, penikmatan dan penghargaan atau penilaian 

audiens terhadap program acara “Indonesia’s Got Talent”. 

3. Program Acara Reality Show "Indonesia’s Got Talent" di Indosiar 

“Indonesia’s Got Talent” adalah program reality show terbaru Indosiar. 

Acara ini merupakan suatu event pencarian bakat saduran dari Britain’s Got 

Talent , salah satu program produksi Fremantle Media yang telah sukses di 34 

negara di seluruh dunia. Program “Got Talent” mendapat sambutan meriah di 

Amerika (America's Got Talent), di Inggris (Britain's Got Talent) dan masih 

banyak lagi negara lainnya. Indonesia menjadi negara ke-35 yang 

memproduksi program pencarian bakat yang diakui dunia ini. Program 

pencarian bakat ini tidak mengenal jangkauan usia dan jenis bakat. Anak-anak, 

remaja, dewasa bahkan orang tua dapat meraih mimpinya untuk menunjukan 

bakat mereka di depan khalayak banyak. Personal, grup atau berkelompok dari 

kalangan dan profesi apapun bebas mengekspresikan bakat dirinya.  

Secara reguler acara ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 19.00 

wib. Program ini dikemas dalam sebuah paket 2 jam yang menghibur, lucu, 

dramatik dan sangat atraktif. Akan ada finalis yang dieliminasi setiap 
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minggunya, di podium set khas Got Talent, para finalis akan menunjukkan 

bakatnya, kemudian setelahnya akan dikomentari oleh 3 juri, kata-kata dari 

dewan juri akan mempengaruhi polling sms dari audiens yang menontonnya 

selain penampilan dari finalis. Peserta yang mendapat polling terendah akan 

keluar dari kompetisi hingga tersisa 1 orang sebagai pemenang dari 

“Indonesia’s Got Talent”. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Apabila dilihat dari arti harfiahnya, dapatlah dimengerti 

bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan 

situasi dan kondisi apa adanya tanpa penambahan. Pada penelitian deskriptif 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Hal ini 

disebabkan adanya penerapan metode kualitatif. Data tersebut mungkin 

diperoleh dari naskah wawancara, catatatan lapangan, foto, videotape, dan 

dokumen resmi lainnya. Peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut 

dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Moleong, 2000:6). Hal ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan apresiasi mahasiswa terhadap reality show 

"Indonesia’s Got Talent". 

Dan pendekatan pengkajian yang' digunakan adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 
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perilakunya dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

secara holistik (Moleong, 2000:3) 

Penelitian ini mencoba menggambarkan tentang penggunaan apresiasi 

terhadap program reality show "Indonesia’s Got Talent” dari perspektif budaya 

komunitas yang memiliki pemikiran progresif, yaitu mahasiswa jurusan 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2006. Peneliti kemudian berupaya 

menginterpretasikan program reality show "Indonesia’s Got Talent” dengan 

tinjauan berbagai literatur yang menggambarkan tentang penggunaan obyek 

pada media. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena selain sebagai kampus 

ternama di kota Malang, kampus ini juga merupakan tempat dimana subyek 

penelitian melakukan aktivitas perkuliahan sehingga nantinya akan lebih 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Universitas 

Muhammadiyah Malang memiliki jurusan Ilmu Komunikasi, dimana 

mahasiswanya diharapkan lebih mampu memahami program acara yang 

ditampilkan di televisi, dalam hal ini acara “Indonesia’s Got Talent”. 

Subyek penelitian di sini adalah mahasiswa jurusan komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 

Angkatan 2006, peneliti memilih mahasiswa yang mengambil konsentrasi 

Audio Visual dikarenakan selama masa perkuliahan mereka sering 
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membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pertelevisian dan 

sering melakukan produksi dari suatu acara televisi, sehingga telah 

mengetahui dan merasakan proses pembuatan suatu acara hingga siap untuk 

ditayangkan, oleh karena itulah dalam penelitian ini peneliti memilih 

mengambil apresiasi dari mereka. Peneliti memilih angkatan 2006 

dikarenakan angkatan ini telah menempuh seluruh mata kuliah penjurusan 

tersebut, dalam hal ini jurusan Audio Visual. 

3. Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

Purposive Sampling, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono. 2001: 61). Dengan kata lain 

unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti menentukan subyek berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2006, dikhususkan 

pada  mahasiswa yang mengambil konsentrasi Audio Visual. 

b. Menonton "Indonesia’s Got Talent" di lndosiar minimal 3 episode. 

c. Memiliki bakat yang ingin dikembangkan. Dengan alasan bahwa 

subyek yang ingin mengembangkan bakat atau memiliki bakat yang 

serupa dengan salah satu atau beberapa peserta dan memiliki keterikatan 

emosional dengan para peserta "Indonesia’s Got Talent".  
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Dari kriteria tersebut, peneliti mendapatkan 6 orang subyek 

penelitian yang diteliti untuk mengetahui apresiasi subyek terhadap 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2000:135). Wawancara merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya. Teknik wawancara ini dipilih oleh peneliti untuk menggali 

informasi sekaligus mencari jawaban dari informan tentang bagaimana 

program Reality Show "Indonesia’s Got Talent". 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dari 

arsiparsip, dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang mendukung 

penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dokumen 

dalam penelitian ini berupa data tentang mahasiswa jurusan ilmu Komunikasi 

angkatan 2006. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya berproses 

secara ''induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dengan demikian laporan 
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lapangan yang detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, 

dicarikan makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik 

cerita informannya (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep 

(konseptualisasi) (Hamidi, 2004:78-79). 

Adapun langkah yang dilakukan peneliti dalam proses analisis adalah; 

a. Menentukan subjek berdasarkan Purposive Sampling. 

b. Mengumpulkan dan menyajikan data hasil wawancara secara detail. 

c. Melakukan interpretasi data, dalam hal ini peneliti memberikan 

penjelasan terhadap data berupa pernyataan untuk menemukan apa 

yang tersembunyi di balik cerita responden. 

d. Penarikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. 

6. Keabsahan Data 

Dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu (Moleong, 2000: 178). Teknik Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data, yaitu menggali 

kebenaran tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

Dalam penelitian mengenai acara reality show “Indonesia’s Got Talent” 

ini, yang dilakukan oleh peneliti dalam metode triangulasi sumber data 

adalah membandingkan berbagai pendapat dari 6 subyek penelitian, selain itu 

peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berbeda semisal dari website resmi “Indonesia’s Got Talent” dan forum 
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internet yang membahas acara ini. 

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik menghilangkan perbedaan-

perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Maka peneliti dapat melakukan dengan jalan mengajukan 

berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber 

data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


