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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Menurut Joseph A. Devito komunikasi didefinisikan sebagai proses 

pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua orang atau kelompok dengan 

beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi dapat 

dilakukan dalam berbagai hal dan bentuk. Seperti komunikasi melalui media 

massa yang bertujuan  memberi informasi kepada masyarakat luas dengan 

media massa cetak maupun elektronik (Winarso, 2005:5). 

Komunikasi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Dimana 

melalui teknologi, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi. Salah 

satu contoh teknologi komunikasi dibuktikan dengan perkembangan media 

massa di tanah air. Seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, buku dan 

sebagainya. 

Dibandingkan media massa lainnya televisi mempunyai daya tarik 

yang kuat bagi masyarakat. Televisi merupakan gabungan dari media dengar 

dan gambar yang bisa bersifat informative, hiburan dan pendidikan, atau 

bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut (Kuswandi,1996:8). Point penting 

inilah yang menjadikan televisi sangat digemari oleh masyarakat. Berbeda 

dengan media massa lain yang mungkin hanya dapat menampilkan audio 

ataupun visual.  
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Dahulu masyarakat hanya mempunyai satu chanel televisi seperti 

Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang merupakan televisi nasional atau 

milik pemerintah. Setelah diizinkannya pemancar televisi swasta untuk 

mengudara muncullah berbagai macam stasiun televisi, diantaranya RCTI, 

SCTV, TPI yang saat ini berganti nama MNC TV, ANTV, Indosiar, Metro 

TV, Trans TV, Global TV, TV One dan Trans 7.  

Dalam kemunculannya, stasiun televisi swasta memberi warna 

tersendiri bagi dunia pertelevisian di Indonesia. Semakin banyaknya stasiun 

televisi di Indonesia, menghadirkan sajian atau tayangan yang berbeda-beda 

dan menarik bagi masyarakat. Televisi yang dulunya mempunyai visi dan misi 

untuk membantu pemerintah dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa, 

akhirnya beralih fungsi sebagai ajang untuk mencari keuntungan semata. 

Persaingan antar stasiun televisi swasta merupakan persaingan dalam meraih 

jumlah pemirsa sebanyak mungkin (rating), yang bersumber pada program 

acara yang disajikan dan pemilihan jam tayang untuk suatu program acara. 

Hal ini dikarenakan untuk menarik perhatian pemirsa agar menonton program-

program acara yang disajikan oleh stasiun televisi swasta tersebut. 

Tak jarang sering terjadi adanya program acara televisi yang hampir 

sama dari segi tema tayangan program. Sebuah acara di satu stasiun televisi 

yang dianggap sukses dan mampu menarik perhatian masyarakat luas dengan 

rating yang tinggi, akan dibuat tandingan serupa oleh stasiun televisi lain. 

Sebagai contoh akhir-akhir ini stasiun televisi swasta berlomba-lomba 

membuat program acara reality show bertema multy talent search. Hal ini 
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tidak lepas dari awal kemunculan reality show “Indonesia Mencari Bakat” 

atau yang lebih dikenal dengan IMB yang tayang di Trans Tv. “Indonesia 

Mencari Bakat”, reality show yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 

19.00-21.00, diklaim sebagai tayangan yang menarik jumlah penonton paling 

banyak. Acara ini ditayangkan pada jam prime time dimana waktu yang paling 

sesuai bagi pemirsa untuk menonton acara TV adalah diluar waktu yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari (seperti diluar waktu 

kerja, waktu sekolah, tidur dan lain-lain). Periode Prime Time merupakan 

waktu yang paling potensial agar banyak penontonnya dan kesempatan 

terbesar untuk bersaing dengan stasiun lainnya. 

 Indonesia Mencari Bakat merupakan program reality show yang 

berbeda dengan program reality show lain yang hampir sama. Misalnya 

Indonesian Idol, Idola Cilik (RCTI), AFI, Mamamia (Indosiar), KDI (TPI). 

Acara tersebut hanya menampilkan satu bakat yaitu dari segi suara atau 

menyanyi, selain itu terdapat batasan usia peserta. Berbeda dengan Indonesia 

Mencari Bakat yang merupakan sebuah ajang pencarian bakat anak bangsa 

tanpa memandang jenis kelamin dan batasan usia, baik perorangan maupun 

group. Siapapun bisa tampil asalkan mempunyai bakat untuk menghibur orang 

lain. Peserta diperbolehkan mempertunjukkan bakatnya dalam bentuk apapun 

seperti tarian, vokal, atraksi, music, sulap dan lainnya.  

Dengan gaya Omesh yang kocak dan lugas sebagai pembawa acara 

(MC), kemudian para juri yang menyampaikan komentar dan penilaian 

dengan gaya humor namun tetap berbobot seperti Sarah Sechan, Rianti 
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Cartwright, Titi Sjuman, dan Tantowi Yahya yang dalam kelanjutannya 

digantikan oleh Addie MS, membawa “Indonesia Mencari Bakat” yang 

diadakan oleh Trans TV sukses meraih perhatian masyarakat. Selain juri tetap 

seperti yang disebutkan diatas, terkadang ada pergantian juri yang disebut 

sebagai juri tamu. Pergantian ini juga merupakan salah satu strategi agar 

masyarakat tidak merasa bosan. 

Trans Tv juga mampu menggandeng Supermi sebagai sponsor utama 

dalam acara “Indonesia Mencari Bakat”. Dengan iming-iming hadiah ratusan 

juta rupiah, mobil, serta kontrak eksklusif adalah salah satu strategi dalam 

melakukan promo awal kemunculan program reality show ini. Persyaratan 

yang tidak sulit menjadi salah satu faktor untuk masyarakat berbondong-

bondong mengikuti acara ini. Sebagai stasiun televisi swasta yang patut 

diperhitungkan kreativitas dalam membuat suatu suguhan program acara, 

Trans TV mampu menjadi stasiun pelopor dalam ajang pencarian bakat 

bervariasi di pertelevisian Indonesia.   

Indonesia Mencari Bakat termasuk acara positif yang dapat membantu 

masyarakat untuk menggali, mengekspresikan dan menyalurkan bakat 

kreatifitas seni mereka. Walaupun target audience program acara ini adalah 

masyarakat luas baik anak-anak, remaja dan orang dewasa, peneliti 

menjadikan kalangan remaja sebagai respondennya. Kemunculan reality show 

ini membuat masyarakat khususnya remaja yang masih duduk dibangku 

sekolah berlomba-lomba mengeksplorasi bakat mereka. Dimana usia remaja 

masih melakukan pencarian dan pengembangan potensi dalam diri. Untuk 
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itulah peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh acara “Indonesia Mencari 

Bakat” terhadap eksplorasi bakat pada remaja khususnya Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 4 Malang yang menjadi responden dalam penelitian ini.  

Setiap anak memiliki kelebihan dan talenta yang sebagian sudah bisa 

tampak atau ditengarai pada usia dini. Namun tidak jarang pula masih ada 

kemampuan dan bakat lain yang baru muncul di usia remaja atau bahkan pada 

periode perkembangan lebih lanjut. Usia remaja merupakan periode 

perkembangan dengan keingintahuan yang tinggi, khususnya untuk berbagai 

area yang berkaitan dengan kehidupan remaja. Hal-hal apa dan dengan siapa 

remaja bergaul, aktivitas yang ada dalam lingkup kesibukannya sehari-hari 

bisa menjadi awal untuk menelusuri dan mengembangkan berbagai minat 

yang mungkin pada usia lebih muda belum nampak atau belum menjadi fokus 

perhatiannya. Rasa ingin tahu remaja seringkali diikuti dengan kebutuhan 

untuk mencoba atau melakukannya. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbeda dengan Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Jika di SMA hanya mengandalkan teori, SMK lebih 

pada praktek kejuruan namun diimbangi dengan adanya teori. Secara 

psikologis siswa SMK memiliki kelebihan diatas siswa SMA karena telah 

memiliki skill tersendiri. Siswa yang memilih masuk SMK sudah memiliki 

minat dan sedikit keahlian dalam bidang yang dipilihnya. Oleh karena itu 

peneliti lebih memilih SMK sebagai responden dalam penelitian ini. 

SMK Negeri 4 Malang adalah Sekolah Bertaraf Internasional di 

Malang yang beralamat di Jl. Tanimbar 22 Malang. Sekolah ini mempunyai 6 
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jurusan, yaitu Produksi Grafika, Persiapan Grafika, Multimedia, Rekayasa 

Perangkat Lunak, Animasi, dan Teknik Komputer Jaringan. Selain itu SMKN 

4 Malang mempunyai extrakurikuler yang dapat membantu mengembangkan 

bakat siswa-siswinya seperti extrakurikuler music, dance, basket, sepak bola, 

paskibra, PMI dan karawitan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat di 

rumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh daya tarik program reality show ”Indonesia Mencari 

Bakat” di Trans TV terhadap eksplorasi bakat pada remaja? 

2. Jika terdapat pengaruh, maka seberapa besar pengaruh daya tarik program 

reality show ”Indonesia Mencari Bakat” di trans TV terhadap eksplorasi 

bakat pada remaja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh daya tarik program reality show 

”Indonesia Mencari Bakat” di Trans TV terhadap eksplorasi bakat pada 

remaja.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh daya tarik program reality 

show ”Indonesia Mencari Bakat” di Trans TV terhadap eksplorasi bakat 

pada remaja.  
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data 

(Sugiyono,1999:51). Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti yaitu : 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan antara daya tarik program reality 

show ”Indonesia Mencari Bakat” di Trans TV terhadap Eksplorasi 

bakat pada remaja. 

H1 : ada pengaruh yang signifikan antara daya tarik program reality show 

”Indonesia Mencari Bakat” di Trans TV terhadap Eksplorasi bakat pada 

remaja. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

komunikasi konsentrasi audio visual dan dapat dijadikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya, khususnya tentang penerapan konsep pengaruh daya 

tarik acara televisi tertentu. 
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2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta menjadi 

pembelajaran bagi remaja agar lebih mengembangkan atau 

mengeksplorasi bakatnya. 

 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

F.1. Komunikasi Massa 

F.1.1. Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta 

pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba 

diraihnya, dan efeknya terhadap mereka. Pada dasarnya, komunikasi massa 

adalah komunikasi melalui media massa (baik cetak maupun elektronik) 

Sebab pada awal perkembangannya saja, komuniksi massa berasal dari 

pengembangan kata media of mass communication (media komunikasi 

massa), yaitu massa (saluran) yang dihasilkan oleh teknologi modern 

(Nurudin, 2007 : 2). 

Dalam buku (Rakhmat, 2003 : 189), mendefinisikan komunikasi massa 

yaitu sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang 

tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 
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F.1.2. Fungsi Komunikasi Massa  

 Menghibur 

Media memberikan hiburan bagi khalayaknya, hal ini terlihat pada 

acara humor, irama musik, tarian, dll. 

 Meyakinkan 

Media dapat meyakinkan khalayak, misalnya mengubah sikap, nilai, 

kepercayaan seseorang, atau dalam bentuk menggerakkan khalayak 

untuk mengambil tindakan 

 

F.2. Televisi 

F.2.1. Pengertian televisi 

Televisi adalah media yang begitu banyak menyita perhatian 

masyarakat bila dibandingkan dengan media lainnya, Hal ini dikarenakan 

televisi memiliki sejumlah kelebihan terutama kemampuannya dalam 

menyatukan antara fungsi audio dan visual, ditambah kemampuannya dalam 

memainkan warna. Selain itu, Televisi juga mampu mengatasi jarak dan 

waktu, sehingga penonton yang tinggal di tempat jauh dan terpencil sekalipun 

dapat menikmati siaran televisi. 

Televisi berasal dari dua buah kata yang berbeda asalnya, yaitu tele 

(bahasaYunani) yang berarti jauh dan visi (Videre - Bahasa latin) yang berarti 

penglihatan. Dengan demikian televisi dapat diartikan “melihat jauh“ dengan 

gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat (studio televisi) dan dapat 



10 
 

dilihat dari tempat lain melalui sebuah perangkat penerima (televisi set) 

(Wahyudi, 1986 : 49). 

F.2.2. Fungsi Televisi 

Dari hasil banyak penelitian dan pemikiran pakar-pakar komunikasi di 

Amerika Serikat, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sekarang ini, televisi 

tidak dilihat lagi sebagai sebagai sarana pendidikan (dalam arti pendidikan 

formal) dan juga tidak seharusnya sebagai alat promosi perdagangan. Lima 

fungsi yang pada umumnya diakui oleh media televisi, yaitu : 

1. Pengawasan situasi masyarakat dan dunia 

Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi informasi , namun istilah 

informasi sengaja tidak dipakai supaya tidak timbul salah paham 

seakan-akan fungsi televisi sebagai saluran penerangan bagi penguasa 

untuk memberikan kepentingan kepada pemerintah. Fungsi televisi 

sebenarnya adalah mengamati kejadian di masyarakat dan 

melaporkannya sesuai dengan kenyataan yang ditemukan. 

2. Menghubungkan satu dengan yang lain 

Menurut Neil Postman, televisi tidak berkesinambungan tetapi dapat 

menghubungkan hasil pengawasan lain yang jauh lebih gampang 

daripada dokumen tertulis. 

3. Menyalurkan kebudayaan 

Televisi diharapkan lebih proaktif karena televisi sendiri tidak hanya 

mencari, tetapi juga ikut mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan 
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yang dikembangkan oleh televisi merupakan tujuan tanpa pesan 

khusus didalamnya. 

4. Hiburan 

Dalam kebudayaan audio visual setidaknya program acara harus 

bersifat menghibur, kalau tidak maka tayangannya tidak akan 

ditonton, karena sekarang ini hiburan semakin diakui sebagai 

kebutuhan manusia. 

5. Pengerahan masyarakat untuk bertindak dalam keadaan darurat  

Fungsi yang terakhir ini sering disalah artikan oleh penguasa. Akan 

tetapi dalam situasi tertentu, fungsi ini cukup masuk akal. Misalnya 

saja terjadi wabah penyakit di suatu daerah, maka televisi bisa 

memberitahukan berdasarkan fungsi pengawasan, berita ini kemudian 

dapat dihubungkan dengan keterangan tentang vaksinasi. 

 

F.3. Format acara televisi 

F.3.1. Pengertian format acara televisi 

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu 

konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain 

produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan 

dengan tujuan dan target pemirsa acara tesebut (Naratama, 2004 : 63). 
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F.3.2. Pembagian format acara televisi 

Format acara televisi dibagi dalam tiga bentuk, diantaranya : 

1. Drama (fiksi) 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta 

melalui proses imajinatif kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi 

yang direkayasa dan dikreasi ulang. Contoh : komedi, legenda, horor, 

aksi (action), dan sebagainya.  

2. Non drama (non fiksi) 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta 

melalui proses imajinatif kreatif dari realitas kehidupan sehari-hari 

tanpa harus menginterpretasi ulang dan tanpa harus menjadi dunia 

khayalan. Contoh : Musik, Talk show, variety show, reality show, 

game show, kuis dan sebagainya. 

3. Berita 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi berdasarkan 

informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung 

pada kehidupan masyarakat sehari-hari (Naratama, 2004 : 65-66). 

Dari pembagian diatas, dapat diketahui bahwa tayangan “Indonesia 

Mencari Bakat” merupakan program reality show dan bertema talent 

search atau pencarian bakat. 
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F.4. Program acara televisi  

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang, memunculkan 

banyak stasiun televisi dan memunculkan persaingan dalam hal penyajian 

program acara. Setiap stasiun televisi akan melakukan langkah-langkah baru 

untuk menarik pemirsa agar menonton program acara yang mereka sajikan, 

diantaranya yaitu : 

a. Memberitakan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi dalam 

masyarakat. 

b. Menyajikan berita atau informasi dengan fakta-fakta yang lengkap. 

c. Melakukan investigasi pemberitaan yang komprehensif. 

d. Menyajikan paket-paket hiburan yang bekualitas dari segi isi pesan   

maupun penggarapannya (Kuswandi, 1996 : 125). 

F.4.1. Pengertian program acara televisi 

Program acara televisi adalah mata acara yang ditayangkan oleh stasiun 

televisi, baik harian, mingguan, tengah bulanan, bulanan, triwulan, tengah 

tahun dan tahunan (Wahyudi, 1994 ; 22). 

Program-program acara yang akan disajikan oleh stasiun televisi 

biasanya memiliki kesamaan dari segi tema, namun tetap akan berbeda 

terutama dari segi konsep dan kemasan tayangannya. Hal ini sangat berkaitan 

dengan keputusan stasiun televisi dalam menentukan program mana saja yang 

layak tayang serta kemampuan berkreasi orang-orang yang yang terlibat di 

dalamnya. 
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Baik buruknya suatu program acara televisi akan sangat berpengaruh 

pada stasiun televisi di kemudian hari. Jika acara yang ditayangkan 

mempunyai mutu pengawasan yang bagus, dalam artian sesuai dengan kondisi 

dan segmentasi pemirsanya dan penempatan waktu tayang yang sesuai  

dengan program acaranya, tentu acara tersebut akan mendapatkan perhatian 

luas dari masyarakat. 

F.4.2. Dampak program acara televisi 

Ada tiga dampak yang ditimbulkan dari program acara televisi, yaitu: 

1. Dampak kognitif 

Yaitu kemampuan seseorang atau pemirsa untuk menyerap dan 

memahami acara yang ditayangkan televisi yang melahirkan pengetahuan 

bagi pemirsa. Contoh : acara kuis di televisi 

2. Dampak peniruan 

Yaitu pemirsa dihadapkan pada trend aktual yang ditayangkan 

televisi, dimana pada akhirnya apa yang ada di televisi akan  menjadi 

panutan dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya model 

pakaian, model rambut terbaru dari seorang artis yang sedang digandrungi, 

maka akan banyak ditiru oleh masyarakat. 

3. Dampak perilaku 

Yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang ditayangkan 

acara televisi yang diterapkan dalam kehidupan pemirsa sehari-hari. 
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F.5. Reality Show 

Program acara selalu berkembang mengikuti selera audience saat ini, 

salah satunya adalah reality show. Hampir semua televisi swasta 

menayangkan program acara ini. Adanya keseragaman program tayangan ini 

bukanlah sebuah kebetulan, namun alas an utama yang terjadi dalam 

fenomena reality show ini karena adanya selera pasar. Apa saja yang 

disenangi masyarakat pada masanya tentunya akan mempengaruhi stasiun 

televisi dalam menyajikan program-program, karena dari hal itu akan sangat 

berpengaruh pada rating share. 

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 usia dan 

jenis bakat yang ditampilkan asalkan memiliki nilai entertainment atau 

menghibur.  

Pada reality show, pengemasan acara dibuat 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 protagonist, sorak tawa dan tangis haru dari 

para peserta, semua hal tersebut diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu 

mempengaruhi mood audience yang menyaksikan. Acara ini mengeksploitasi 

munculnya moment dramatic obyek permainan. Moment dramatic ini akan 

menjadi tontonan yang mengasyikkan (exiting) karena 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). 

 

F.6. Bakat Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa 

dewasa. Pada periode ini anak mencapai kematangan fisik dan diharapkan 

pula disertai dengan kematangan emosi dan perkembangan sosialnya. Masa 

ini berlangsung dari usia sekitar 12/ 13 tahun sampai 18-20 tahun yaitu usia 

sekolah menengah. Karena masa peralihan maka remaja pada umumnya 

masih ragu-ragu akan perannya dan menimbulkan krisis identitas. Remaja 

sedang mencari ”siapakah saya, apa peran saya?” Dalam usaha menemukan 

jati diri yakni mengetahui mengenai kebutuhan-kebutuhan pribadi serta 

tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya, maka pengembangan minat dan 

bakat remaja menjadi isue yang penting. Dalam mengembangkan 

kompetensinya remaja tetap membutuhkan bimbingan dari orang tua dan 

lingkungan rumah maupun sekolah. 

Setiap anak memiliki kelebihan dan talenta yang sebagian sudah bisa 

tampak atau ditengarai pada usia dini. Namun tidak jarang pula masih ada 

kemampuan dan bakat lain yang baru muncul di usia remaja atau bahkan 

pada periode perkembangan lebih lanjut. Usia remaja merupakan periode 

perkembangan dengan keingintahuan yang tinggi, khususnya untuk berbagai 

area yang berkaitan dengan kehidupan remaja. Hal-hal apa dan dengan siapa 

remaja bergaul, aktivitas yang ada dalam lingkup kesibukannya sehari-hari 
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bisa menjadi awal untuk menelusuri dan mengembangkan berbagai minat 

yang mungkin pada usia lebih muda belum nampak atau belum menjadi 

fokus perhatiannya. Rasa ingin tahu remaja seringkali diikuti dengan 

kebutuhan untuk mencoba atau melakukannya. Oleh karenanya dengan 

bimbingan yang terarah, masa remaja bisa menjadi masa yang 

menguntungkan untuk anak mengembangkan bakat dan kemampuan tertentu. 

 

F.7. Eksplorasi Bakat 

Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian, yaitu tindakan 

mencari atau melakukan perjalanan dengan tujuan menemukan sesuatu. 

Bakat sendiri pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai 

potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud 

(Munandar, 1992;17). Sehingga eksplorasi bakat berarti pencarian 

kemampuan atau potensi diri yang masih perlu dikembangkan dan dilatih 

agar dapat terwujud. Seperti yang telah dijelaskan diatas, eksplorasi tidak 

hanya sekedar suatu pencarian, namun eksplorasi lebih pada pencarian atau 

penggalian yang lebih dalam tentang suatu hal. Jika dikaitkan dalam 

penelitian ini, sebuah program acara reality show yang memiliki daya tarik 

tersendiri dapat memberi pengaruh terhadap audience untuk melakukan 

sesuatu atau melakukan hal yang sama. Yaitu penggalian secara lebih dalam 

tentang bakat yang dimiliki, keberanian untuk menunjukkan bakatnya pada 

orang lain, lebih mengasah atau melatih bakat yang dimiliki dengan 

kreatifitas yang tinggi. 
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F.8. Remaja 

F.8.1. Batasan remaja menurut WHO (World Health Organization) 

Remaja adalah suatu masa dimana : 

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-

tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual. 

2. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan social-ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relative lebih mandiri (Muangman, 1980:9) 

Dari definisi remaja diatas, WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun 

sebagai batasan usia remaja. WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 

bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Selain itu 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia 

remaja. Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang 

pemuda adalah kurun usia 14-24 tahun yang dikemukakan dalam Sensus 

penduduk 1980. 

F.8.2. Tahap Perkembangan Remaja 

Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada 3 tahap 

perkembangan remaja yaitu : 

a. Remaja Awal (early adolescence) 

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan 
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yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan 

pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah 

terangsang secara erotic. 

b. Remaja Madya (middle adolescence) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang 

kalau benyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan 

“narcistic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-

teman yang punya sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu ia 

dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang 

mana: peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau 

pesimis, idealis atau matrealis dsb. 

c. Remaja Akhir (late adolescence) 

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju peeriode dewasa dan 

ditandai dengan pencapaian 4 hal, yaitu : 

 Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang 

lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. 

 Terbentuk identitas seksual yang akan berubah lagi. 

 Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) 

dibanding keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan 

orang lain. 

 Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private 

self) dan masyarakat umum (the public). 
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G. Kajian Teori 

G.1. Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa 

belajar terjadi dengan cara menunjukkan tanggapan (response) dan 

mengalami efek-efek yang timbul. Penentu utama dalam belajar adalah 

peneguhan (reinforcement), dimana tanggapan akan diulangi (jadi dipelajari) 

jika organisme mendapat hukuman (punishment) atau bila tanggapan tidak 

memimpinnya ke tujuan yang dikehendaki. Jadi, perilaku diatur secara 

eksternal oleh kondisi stimulus yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi 

peneguhan (Effendy, 2003:281). 

Titik permulaan dari proses belajar adalah peristiwa yang bisa diamati, 

baik langsung maupun tidak langsung, oleh seseorang. Peristiwa tersebut 

mungkin terjadi pada kegiatan si orang itu sehari-hari, dapat pula disajikan 

secara langsung oleh televisi, buku, film, dan media massa lain. Peristiwa itu 

bisa merupakan penunjukan nyata suatu perilaku atau ilustrasi pola pikir. 

Perilaku nyata dipelajari dari observasi perilaku tersebut, sedangkan sikap, 

nilai, pertimbangan moral, dan persepsi terhadap kenyataan sosial dipelajari 

melalui abstract modelling (Effendy, 2003:282). 

Bandura berpendapat empat proses dasar pembelajaran sosial yang 

terjadi secara berurutan:  
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a. Attentional process (proses atensi/perhatian) 

Perhatian kepada suatu peristiwa ditentukan oleh karakteristik 

peristiwa itu (atau rangsangan yang dimodelkan) dan karakteristik si 

pengamat. 

b. Retention process (proses retensi) 

Peristiwa yang menarik perhatian dimasukkan ke dalam benak dalam 

bentuk lambang secara verbal atau imaginal sehingga menjadi ingatan 

(memory). 

c. Motor reproduction process (proses reproduksi motor) 

Hasil ingatan tadi akan meningkat menjadi bentuk perilaku. 

Kemampuan kognitif dan kemampuan motorik pada langkah ini 

berperan penting. Reproduksi yang saksama biasanya merupakan 

produk ”trial and error” dimana umpan balik turut mempengaruhi. 

d. Motivational process (proses motivasional) 

Motivational process, menunjukkan bahwa perilaku akan berwujud 

apabila terdapat nilai peneguhan. Peneguhan dapat berbentuk ganjaran 

eksternal, pengamatan yang menunjukkan bahwa bagi orang lain 

ganjaran disebabkan perilaku yang sama, serta ganjaran internal, 

misalnya rasa puas diri (Effendy, 2003:283). 
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G.2. Teori Proses Selektif 

Teori proses selektif (selective processes theory) mengatakan bahwa 

penerimaan selektif media massa mengurangi sejumlah dampak media. Teori 

ini menilai orang-orang cenderung melakukan selective exposure (terpaan 

selektif). Mereka menolak pesan yang berbeda dengan kepercayaan mereka 

(Komala, 2007:61). 

 

H. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah pengertian atau batasan tentang suatu 

konsep, yang dipilih atau ditetapkan oleh peneliti. Untuk itu perlu diuraikan 

beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, agar menghindari 

kemungkinan terjadinya interpretasi yang salah.  

a. Variabel bebas : Daya Tarik Program Reality Show  

Pada reality show, pengemasan acara dibuat 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 protagonist, sorak tawa dan tangis haru dari 

para peserta, semua hal tersebut diciptakan sedemikian rupa sehingga 

mampu mempengaruhi mood audience yang menyaksikan. Acara ini 

mengeksploitasi munculnya moment dramatic obyek permainan. Moment 

dramatic ini akan menjadi tontonan yang mengasyikkan (exiting) karena 

memunculkan emosi-emosi spontan, tak terkendali, di luar dugaan, yang 
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bisa merangsang syaraf keharuan, syaraf tawa bagi masyarakat pemirsanya 

(Wirodono, 2006:45). 

Daya tarik adalah kemampuan menarik (memikat) perhatian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi daya tarik adalah program acara reality show 

”Indonesia Mencari Bakat” di Trans TV. Karena acara ini memberikan 

sesuatu yang berbeda di pertelevisian Indonesia. 

b. Variabel terikat : Eksplorasi Bakat  

Eksplorasi Bakat terdiri dari 2 kata yaitu eksplorasi dan bakat. Eksplorasi, 

disebut juga penjelajahan atau pencarian, adalah tindakan mencari atau 

melakukan perjalanan dengan tujuan menemukan sesuatu. Bakat (aptitude) 

pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi 

yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud 

(Munandar, 1992;17).  

Sehingga eksplorasi bakat berarti pencarian kemampuan atau potensi diri 

yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. 

 

I. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variable 

diukur, yaitu dengan menetapkan jenis dan jumlah indikator variable tersebut 

berdasarkan definisi konseptual (Hamidi, 2007 : 142). Dalam penelitian ini 

memiliki dua variable yaitu : 
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1. Variable Bebas (X)  

Variable bebas merupakan variable yang bertindak sebagai penyebab atau 

mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang merupakan variable bebas 

adalah daya tarik program reality show ”Indonesia Mencari Bakat” di 

Trans TV. 

 Indikator yang menjadi ukuran variable tersebut adalah : 

a. Daya tarik kontestan 

 Personal appearance : proporsional, menarik, modis, sederhana, 

ekspresif, modern, cantik dan tampan.  

 Kualitas penampilan 

 Kesesuain kostum 

b. Daya tarik dari konsep acara 

 Penataan panggung 

 Penataan lighting 

 Penampilan bintang tamu 

 Penampilan Host/MC 

 Teknik penilaian via SMS oleh pemirsa 

 Komentar dan penilaian oleh dewan juri 

 Penampilan komentator 

 Susunan dan tatanan acara 

2. Variable Terikat (Y)  

Variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi. Dalam penelitian 

ini variable terikatnya adalah Eksplorasi Bakat pada Remaja. Yaitu 
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timbulnya dorongan yang berasal dari dalam individu untuk menggali atau 

mencari potensi diri (bakat), menyalurkannya dan mengasah bakat yang 

ada dalam diri setelah menonton acara reality show Indonesia Mencari 

Bakat. 

Indikator yang menjadi ukuran variable tersebut adalah : 

a. Kesadaran Diri (self awareness) 

Keadaan kesadaran diri muncul ketika kita mengarahkan perhatian 

kita ke dalam untuk memfokuskan pada isi dari diri sendiri 

(Hudaniah,2003:85). Kesadaran diri dapat diukur dengan indikator: 

 Kesadaran diri responden terhadap bakat yang dimiliki 

 Kesadaran diri responden untuk melatih dan 

mengeksplorasi bakat 

b. Kreatifitas 

Kreatifitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam 

bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah 

ada, yang belum pernah ada sebelumnya dengan menekankan 

kemampuan yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab masalah, dan 

cerminan kemampuan operasional anak kreatif. ( 

http://tyaset4.blog.com/2010/02/15/definisi-kreativitas/ ) 
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c. Presentasi Diri (self-presentation) 

Dalam proses presentasi diri biasanya individu melakukan proses 

dimana dia akan menseleksi dan mengontrol perilaku mereka 

sesuai dengan situasi dimana perilaku itu dihadirkan serta 

memproyeksikan pada orang lain suatu image yang diinginkannya.  

 

J. Metode Penelitian 

J.1. Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 04 Malang pada tanggal 18-19 

Februari 2011. Dimana usia remaja masih melakukan pencarian dan 

pengembangan potensi dalam diri. 

 

J.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif, karena hendak mengukur variabel-variabel dan tingkat hubungan 

pengaruh variable daya tarik program reality show ”Indonesia Mencari Bakat” 

di Trans TV terhadap variable eksplorasi bakat pada remaja. 

Instrument dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan survey 

berupa angket/kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama. 

Sedangkan skala pengukurannya menggunakan skala Likert.  
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J.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,1999:73). Penelitian ini dilakukan di SMKN 4 

Malang, dengan kriteria yang dapat dijadikan populasi yaitu : 

a. Siswa-siswi kelas X SMKN 4 Malang. 

b. Pernah menonton program reality show ”Indonesia Mencari Bakat” di 

Trans TV minimal 3x. 

SMKN 4 Malang mempunyai 6 jurusan keahlian. Setiap jurusan 

memiliki jumlah kelas yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang diperoleh 

jumlah siswa kelas X SMKN 4 sebesar 1129 orang yang tersebar dalam 28 

kelas. Berikut data jumlah siswa tiap jurusan : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Penggolongan Siswa Perjurusan 

No. Jurusan Jumlah % 

1. Multimedia (MM) 240 21,26% 

2. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 122 10,80% 

3. Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 117 10,37% 

4. Animasi (ANI) 80 7,09% 

5. Persiapan (PS) 282 24,98% 

6. Produksi (PD) 288 25,50% 

Total 1129 100% 

 Sumber : TU SMKN 4 tahun 2010 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah 685 orang siswa-siswi kelas 

X SMKN 4 Malang yang pernah menonton program reality show ”Indonesia 

Mencari Bakat” di Trans TV. Jumlah tersebut didapat setelah melakukan pra 

survey (bertanya secara langsung) pada 1129 orang siswa-siswi kelas X 

SMKN 4 Malang. Peneliti memberi batasan berdasarkan strata yang ada 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Jumlah Populasi 

No. Jurusan Jumlah 

Kelas 

Jumlah 

Siswa 

1. Multimedia (MM) 3 120 

2. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 3 122 

3. Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 3 117 

4. Animasi (ANI) 2 80 

5. Persiapan (PS) 3 122 

6. Produksi (PD) 3 124 

Total 17 685 

 Sumber : TU SMKN 4 tahun 2010 

Dari tabel tersebut dapat diketahui populasi yang akan dijadikan 

responden sebanyak 685 orang. 

Setelah menentukan populasi, langkah berikutnya adalah menentukan 

sampel. Untuk menentukan jumlah besaran sampel, peneliti menggunakan 

rumus Taro Yamane (Hamidi,2007:131) yaitu : 

 

Keterangan : n = ukuran sampel 

 N = ukuran populasi 

 d = nilai presisi (tigkat kesalahan) 

 1 = angka konstan 
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Dalam penelitian ini teknik samplingnya menggunakan probability 

sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang 

digunakan dalam Probability sampling yaitu proportionate stratified random 

sampling. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata 

secara proporsional, dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya 

heterogen atau tidak sejenis (Riduwan, 2005:58). 

Pengambilan sampel secara proporsional random sampling memakai 

rumus Alokasi Proportional yaitu : 

 

Dimana : ni = jumlah sampel menurut stratum 

 n  = jumlah sampel seluruhnya 

 Ni = jumlah populasi menurut stratum 

 N  = jumlah populasi seluruhnya 

 

Diketahui jumlah populasi siswa kelas X SMKN 4 Malang sebesar N = 

685 siswa dan presisi yang ditetapkan = 5%. Berapakah jumlah sampelnya? 

     N 685           685           685   

n= =  =  =  = 251,83 = 252 

             N.d²+1 685.0,05² + 1 (685).(0,0025)+1 2,72 
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Jadi jumlah sampel sebesar 252 responden (siswa). 

Kemudian dicari sampel berstrata dengan rumus : ni = (Ni : N).n 

a. Multimedia   = 120 : 685 x 252 = 44,14 = 44 siswa 

b. Rekayasa Perangkat Lunak = 122 : 685 x 252 = 44,88 = 45 siswa 

c. Teknik Komputer Jaringan = 117 : 685 x 252 = 43,04 = 43 siswa 

d. Animasi   =   80 : 685 x 252 = 29,43 = 29 siswa 

e. Persiapan   = 122 : 685 x 252 = 44,88 = 45 siswa 

f. Produksi   = 124 : 685 x 252 = 45,61 = 46 siswa   
 252 sampel 

 

K. Uji Validitas dan Reliabilitas 

K.1. Uji Validitas 

Hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat kesamaan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid.  

Dalam penelitian ini untuk mencari validitas, peneliti menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson. Yaitu dengan mencari koefisien 

skor korelasi tiap-tiap butir dengan skor total dan mencari koefisien yang 

diperoleh dari penjumlahan skor item, dengan rumus sebagai berikut : 

xyr  = 
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 Dimana: 

r  =  Koefisien korelasi 

X  =  Nilai pada variable bebas 

Y  =  Nilai pada variable terikat 

N   = Jumlah sampel 

K.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (1999:110), instrument yang reliable adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur untuk menguji reliabilitas 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengukuran alpha. 

Teknik pengukuran alpha ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrument 

yang skornya bukan 1 dan 0, yaitu dengan rumus sebagai berikut : 
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 Keterangan : 

 r11 = Reliabilitas instrument 

 k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

b
2  = Jumlah varian butir 

 t
2  = Varians total 
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L. Teknik Pengumpulan Data 

L.1. Angket/Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

L.2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi maksudnya adalah cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak 

lain. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam 

penggunaan data yang tersedia secara tertulis, menyangkut jumlah siswa-siswi 

SMKN 4 Malang serta data lainnya. 

 

M. Teknik Analisis Data 

M.1. Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap 

item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono,1999:86). 

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan 

sikap yang menggunakan data interval dengan nilai pengukuran sebagai 

berikut : 

Sangat Setuju  (SS)    = skor 5 

Setuju   (S)      = skor 4 
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Netral   (N)     = skor 3 

Tidak Setuju  (TS)   = skor 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 1 

 

M.2. Korelasi Pearson Product Moment 

Korelasi Pearson Product Moment (r) digunakan untuk mengetahui 

derajad hubungan antara variable bebas (independent) dengan variable terikat 

(dependent). Yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

xyr
= 
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 Dimana: 

r  =  Koefisien korelasi 

X  =  Nilai pada variable bebas 

Y  =  Nilai pada variable terikat 

N  =  Jumlah sampel 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X 

terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminan sebagai 

berikut : 

KP = r2 x 100% 

Dimana :  KP = Nilai Koefisien Determinan 

     r    = Nilai Koefisien Korelasi 
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Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sebagai jawaban pada 

hipotesis yang diajukan maka digunakan alat uji statistik yaitu uji F. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut : 

            MReg 
Freg =  
           MRes 

Dimana : 

Freg = Koefisien regresi 

MReg = Rata-rata kuadrat regresi 

MRes = Rata-rata kuadrat residu 

Setelah diketahui Fhitung selanjutnya akan di bandingkan dengan nilai 

Ftabel. Sebagai perbandingan, menggunakan uji kesalahan sebesar 5% 

dengan rumus : n-2 . 

Kriteria Pengujian : 

Jika F hitung < F tabel  maka H1 ditolak artinya ada pengaruh daya tarik 

program “Indonesia mencari Bakat” yang tidak signifikan terhadap 

eksplorasi bakat pada remaja. 

Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak artinya ada pengaruh daya tarik 

program “Indonesia mencari Bakat” yang signifikan terhadap eksplorasi 

bakat pada remaja. 
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M.3. Regresi Sederhana 

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pola perubahan nilai 

variable dependent yang disebabkan oleh berubahnya nilai variable 

independent. Bentuk umum persamaan sederhana yang menunjukkan 

hubungan antara dua variabel adalah: 

 

 Keterangan : 

Y =  nilai variable terikat  

X =  nilai variabel bebas 

a  =  nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b = kemiringan (slope) kurva linear yang menunjukkan 

besarnya perubahan nilai sebagai akibat dari perubahan 

setiap unit nilai X  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = a + bX 


