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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kebutuhan yang hakiki umat manusia, baik sejak 

manusia pertama maupun modern saat ini. Komunikasi yang digunakan mulai 

dari komunikasi komunikasi intra personal, berkembang menjadi komunikasi 

antar personal, berkembang lagi menjadi komunikasi kelompok, dam karena 

perkembangan teknologi, maka muncul komunikasi massa (Wahyudi, 1986 ;3-4). 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa yang meliputi 

surat kabar, majalah, radio, televisi dan film (Effendi, 1993;13). Peranan 

komunikasi massa melalui media massa tersebut saat ini semakin terasa penting, 

apalagi dalam kaitannya dengan era informasi, globalisasi dan reformasi saat ini. 

Jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghambat. Kemajuan di bidang 

komunikasi dan informasi ini tidak hanya disebabkan oleh penemuan-penemuan 

teknologi baru, tetapi juga disebabkan semakin tumbuhnya kesadaran orang 

terhadap kebutuhan akan informasi. Informasi dan komunikasi merupakan bagian 

hakiki dari kehidupan manusia, sebagaimana juga manusia merupakan bagian 

dari masyarakat, dan salah satu media dalam komunikasi massa adalah televisi. 

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 
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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. 

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berkembang dalam teknologi 

komunikasinya. Berbagai macam teknologi komunikasi masuk menjadi pilihan 

bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan berdirinya stasiun-stasiun televisi 

swasta. Stasiun TVRI yang dulu menjadi satu-satunya stasiun televisi berita, 

sekarang harus mampu bersaing dengan stasiun-stasiun televisi swasta dalam 

menyiarkan sebuah informasi berita kepada masyarakat secara aktual. Tidak 

hanya program acara berita, program acara hiburan menjadi sebuah variasi acara 

semata – mata untuk menarik minat dan perhatian dari masyarakat. Hal itu di 

karenakan masyarakat tidak hanya membutuhkan hiburan dengan melihat 

televisi. 

Pada media elektronik, televisi merupakan media yang banyak 

petindakannya. Karena dalam televisi, ada audio visualnya. Sehingga, audiens 
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bisa secara langsung melihat serta menikmati acara yang disuguhkan oleh stasiun 

tv tersebut. Beragam acara televisi memanjakan masyarakat, mulai dari program 

berita, hiburan, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Banyaknya program acara 

televisi membuat masyarakat lebih variatif dalam memilih tontonan. Program 

berita untuk semua kalangan, sinetron dan reality show untuk ibu-ibu rumah 

tangga, tayangan kartun untuk anak-anak, dan lain-lain. Semua program acara 

yang diberikan oleh semua stasiun televisi kesemuanya gratis. 

Stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba menarik perhatian penonton 

dengan acara-acara yang dianggap memenuhi selera masyarakat, terlepas acara 

tersebut berdampak secara positif maupun negatif bagi pemirsanya. Hanya saja 

tidak semua acara digunakan berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam 

arti mendapat respon positif bagi pemirsanya, tetapi justru kenyataan sebaliknya 

terjadi, sehingga acara tersebut dapat memberikan pengaruh negatif pada 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui beberapa stasiun televisi tersebut 

mereka juga bebas memilih acara-acara yang disukai dan dibutuhkannya. Begitu 

pula sebagai media hiburan, televisi dianggap sebagai media yang ringan, murah, 

santai, dan segala sesuatu yang mungkin bisa menyenangkan 

Salah satu program acara TV adalah reality show, seperti yang diketahui 

bahwa reality show banyak digandrungi oleh masyarakat. Tayangan reality show 

ini pada awalnya mirip dengan dokumentasi news. Hanya saja pada 

perkembangannya reality show ini bukan berita yang menjadi pokok 

tayangannya, melainkan keterkaitan emosi penonton dengan aktornya. Dengan 

kata lain, reality show merupakan kejadian asli tanpa rekayasa. Hanya saja, 

sebagai kemasan tontonan maka reality show diracik sedemikian rupa hingga 
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emosi penonton meluap. Perkembangan acara televisi, khususnya reality show 

tampaknya mampu menggeser fenomena tayangan mistis dan tayangan-tayangan 

berbau religius. Semua acara yang melibatkan orang biasa (bukan artis), kini 

dicap sebagai acara reality show. Siapa pun pemerannya asal punya cerita atau 

kisah yang menyentuh emosi penonton, maka ia layak tonton. Reality show 

diramu dengan penambahan-penambahan (rekayasa) tertentu agar alur ceritanya 

menjadi lebih sendu. 

Bentuk reality show yang diangkat dalam penelitian ini adalah acara 

Master Chef di RCTI. Program reality show pencarian bakat MasterChef di 

sejumlah negara seperti Amerika, Australia, serta Inggris, dll telah berhasil 

menelurkan bakat-bakat dunia di bidang memasak, kini MasterChef Indonesia 

hadir. RCTI  bekerja sama dengan FremantleMedia menantang masyarakat 

Indonesia menunjukkan kemampuan di bidang memasak. MasterChef Indonesia 

merupakan program special reality show terbaru di RCTI tahun 2011. 

Master Chef Indonesia ajang pencarian bakat, tidak hanya untuk orang-

orang yang mampu meramu makanan, tapi juga para peserta dinilai dari segi 

kreativitas, inovasi, wawasan, serta kecepatan dalam proses memasak. Ajang 

pencarian bakat memasak ditujukan untuk peserta perorangan dan tidak 

berkelompok. Mereka dituntut untuk dapat memasak segala jenis makanan baik 

tradisional maupun internasional, juga harus mahir dalam menciptakan hidangan-

hidangan baru yang inovatif, kreatif, serta penyajian yang cantik dan menarik. 

Menampilkan 3 juri Chef Master Indonesia yang luar biasa, yaitu : Juna 

Rorimpandey, Vindex Tengker dan Rinrin Marinka. 30 kontestan terpilih melalui 

audisi dari berbagai kota di seluruh Indonesia telah berhasil lolos dan mengikuti 
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passion mereka dan berusaha menjadi MasterChef Indonesia yang pertama. 

Acara ini sudah tayang perdana di RCTI sejak 1 Mei 2011, pukul 16.30 WIB. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana motif ibu-ibu PKK Perumahan Sawojajar Jl. 

Danau Sentani RW 07 dalam menonton reality show Master Chef di RCTI? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan motif ibu-ibu PKK Perumahan Sawojajar Jl. Danau Sentani RW 

07 dalam menonton acara reality show Master Chef di RCTI 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

perbendaharaan kajian Ilmu Komunikasi, khususnya penelitian mengenai 

khalayak media massa televise dalam mengetahui motif yang mendasari 

penggunaan medium televisi  oleh perempuan.  

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi refleksi bagi media khususnya 

televisi tentang efek atau pesan dari program acara yang ditayangkan, 

mengingat kuatnya pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa. 


