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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Manusia berkomunikasi untuk berbagi pengalaman dan 

pengetahuan. Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial memiliki 

dorongan ingin tahu, ingin maju dan ingin berkembang maka salah satu 

sarananya adalah komunikasi. Komunikasi bukan hanya hubungan antara 

individu dengan individu, komunikasi meliputi hubungan antara individu 

dengan kelompok. 

Komunikasi bisa dikatakan sebagai sebuah aktifitas yang sangat 

sederhana. Pada hakekatnya komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

oleh seseorang (komunikator) kepda orang lain (komunikan). Tetapi dalam 

perkembangannya komunikasi menjadi sebuah studi yang sangat beragam, 

diantaranya komunikasi interpersonal, komunikasi antar personal, komunikasi 

massa dan lain sebagainya. 

Komunikasi massa yakni proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan yang bisa dalam jumlah banyak sekaligus dan waktu yang 

serempak. Maka dari itu lahirlah media massa, media massa terlahir karena 

perkembangan teknologi komunikasi. Diawali dengan konsep sederhana yaitu 

kebutuhan indivudu untuk mendapatkan informasi. Media massa 

memposisikan dirinya sebagai jembatan komunikasi antar massa, dimana 
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massa adalah masyarakat yang heterogen tetapi saling tergantung satu sama 

lain. Dari ketergantungan, kebutuhan dan tuntutan ini akhirya media massa 

lahir.  

 Media massa adalah alat-alat komunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audien yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa di banding jenis komunikasi lain adalah bisa 

mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tidak terbatas (Nurudin, 

2007:9). Bentuk media massa saat ini antara lain media cetak dan media 

elektronik. Surat kabar, majalah dan tabloid merupakan media cetak. 

Sedangkan radio, televisi dan internet termasuk dalam media elektronik. 

Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan media massa yang 

yang banyak digunakan oleh masyarakat, terlebih media elektronik khususnya 

televisi. 

 Televisi merupakan alat komunikasi yang paling digemari dan sudah 

menjadi sangat populer di masyarakat. Karena televisi sudah tidak dapat 

dipisahkan lagi dari teknologi kita dapat menemukan berbagai informasi dan 

hiburan sesuai dengan pilihan dan keinginan kita. Televisi memiliki sejumlah 

kelebihan, terutama menyuguhkan konsep secara audio visual yaitu dapat 

menyampaikan pesan melalui gambar bergerak (video) sebagai kekuatan 

andalannya, suara (audio) sebagai kekuatan pendamping bahkan tulisan 

maupun gambar tidak bergerak juga menjadi kekuatan pendukung. Dengan 

demikian, televisi sesungguhnya memiliki karakteristik yang paling kuat 
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dibandingkan dengan media cetak (surat kabar/majalah/tabloid) dan radio, 

sehingga terlihat lebih menarik untuk audien. Selain itu, televisi juga mampu 

mengatasi jarak dan waktu yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

dari perkotaan sampai dengan pedesaan. Sehingga penonton yang tinggal di 

daerah-daerah yang terpencil dapat menikmati siaran televisi (Cangara, 

2007:143). Dengan adanya televisi, informasi yang didapat oleh masyarakat 

jauh lebih mudah, jelas, praktis dan terjangkau semua kalangan masyarakat. 

Beragam tayangan dipertontonkan, mulai dari tayangan yang bersifat 

pendidikan, sosial, layanan masyarakat, hiburan, sampai tayangan iklan. 

 Dari masa ke masa televisi terus mengalami perkembangan. 

Pertelevisian di Indonesia juga berkembang dengan pesat. Dulu Indonesia 

hanya memiliki satu stasiun televisi pemerintah, yaitu TVRI namun sekarang 

di Indonesia telah berdiri beberapa stasiun televisi swasta diantaranya RCTI, 

SCTV, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans7, Trans TV, Global Tv, MNC TV 

dan  NET TV. Belum lagi televisi-televisi lokal yang tersebar hampir di setiap 

kota besar di Indonesia, misalnya saja Malang TV dan Batu TV, dimana 

jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. 

 Banyaknya stasiun televisi berarti banyak juga program acara televisi 

yang ditayangkan di setiap stasiun-stasiun televisi. Persaingan tidak hanya 

terjadi pada stasiun-stasiun televisi saja. Konsumsi media saat ini sungguh 

sangat diminati, karena masyarakat yang menjadi pemirsa televisi sangat 

membutuhkan informasi, pendidikan dan hiburan. Karena hanya dengan 

duduk di depan sebuah “kotak hitam” mendapatkan apa yang mereka 



 

4 

 

butuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Hiburan dan informasi dari 

berbagai belahan dunia dapat disaksikan tanpa harus beranjak dari depan 

televisi. 

 Dalam sebuah stasiun televisi tentu juga harus bersaing membuat dan 

meningkatkan program siarannya kalau tidak ingin ditinggalkan penontonnya. 

Kondisi inilah yang memicu sehingga iklim komersial di industri media 

televisi harus lebih bekerja keras dalam membuat suatu program yang kreatif 

dan inovatif, sehingga memiliki daya tarik yang tinggi terhadap audiensnya. 

Salah satu program yang selalu bisa menarik banyak audeins adalah program 

hiburan, maka tidak heran jika program hiburan selalu menjadi senjata bagi 

stasiun televisi. Di antara banyaknya program-program televisi di Indonesia, 

masyarakat harus pandai-pandai memilih program televisi yang tidak hanya 

menghibur, namun juga bersifat edukatif serta inspiratif. 

 Dewasa ini televisi swasta yang ada di Indonesia berkembang menjadi 

semakin banyak, dan juga banyak melahirkan program-program yang makin 

variatif. Maraknya televisi swasta banyak berpengaruh juga pada kehidupan 

masyarakat, baik positif maupun negatif. Kehadiran televisi – televisi tersebut 

sering menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Diantara sekian 

banyak stasiun televisi yang telah banyak hadir di kehidupan sehari-hari kita 

munculah sebuah stasiun televisi baru yang kehadirannya diharapkan bisa 

menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia yang lebih maju 

yaitu NET. TV. 
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 NET. merupakan salah satu stasiun televisi baru yang menjadi 

alternatif tontonan hiburan layar kaca. NET. hadir dengan format dan konten 

yang berbeda dengan stasiun televisi lain. Sesuai perkembangan teknologi 

informasi, NET. didirikan dengan semangat bahwa konten hiburan dan 

informasi di masa mendatang akan semakin terhubung, lebih memasyarakat, 

lebih mendalam, lebih pribadi, dan lebih mudah diakses secara tidak terbatas, 

kapan pun dan dimanapun. Secara konsep dan format, tayangan NET. berbeda 

dengan tayangan televisi yang sudah ada. Sesuai dengan visinya, menyajikan 

konten program yang kreatif, inspiratif, informatif, sekaligus menghibur 

(sumber : http://www.netmedia.co.id/about). 

 NET. TV menghadirkan program terbaru berjudul 86 yang berasal 

dari kode sandi kepolisian Negara yang berarti “Dimengerti”. 86 merupakan 

acara reality show yang tidak hanya memberikan informasi, namun juga 

mengedukasi pemirsa di Indonesia tentang peran dan pekerjaan keseharian 

polisi Indonesia yang sering kali menjadi pertanyaan masyarakat. Tontonan 

segar yang memacu adrenaline ini mulai tayang di NET. TV sejak 2 Agustus 

2014 sampai sekarang dan di tayangkan setiap hari pukul 21.30 WIB 

(sumber:http://www.netmedia.co.id/program/408/86). Kita tidak hanya dapat 

mengikuti aksi polisi dalam penggerebekan, tetapi kita juga diajak untuk 

menyaksikan kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan mulai dari 

kegiatan yang ringan sampai kasus berat kepolisian seperti mendisiplinkan 

pengguna lalu lintas, razia balap liar, penanganan kasus narkoba dan lain 

sebagainya. 

http://www.netmedia.co.id/about
http://www.netmedia.co.id/program/408/86
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 Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menggetahui 

bagaimana pemaknaan audiens tentang reality show 86 di NET TV. Dan dari 

latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Pemaknaan Audiens Tentang 

Reality Show 86 Di NET TV (Studi Resepsi Pada Warga RW 02 Di 

Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun  Kota Malang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Bagaimana warga RW 02 di Kelurahan Mulyorejo 

Kecamatan Sukun  Kota Malang memaknai tayangan reality show 86 di NET 

TV?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penenlitian ini untuk mengetahui pemaknaan 

audiens terhadap tayangan reality show 86 di NET TV menurut warga RW 02 

di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun  Kota Malang. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

masukan bagi penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan studi 

interpretasi teks baik dalam bentuk media maupun percakap (interence 

language). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Bagi masyarakat penonton atau pembaca, penelitian ini dapat 

menambah tentang bentuk-bentuk pemaknaan terhadap suatu tontonan 

(tayangan televisi atau film). 

 


