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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan komunikasi dari waktu ke waktu selalu mengalami 

kemajuan.Mulai dari jaman prasejarah hingga di jaman modern seperti sekarang 

ini. Proses modernisasi tersebut selalu bergerak dinamis yang menciptakan 

perubahan struktur sosial budaya masyarakat serta sistem yang ada di dalamnya. 

Hal itu dikarenakan adanya globalisasi. Hal ini juga menyebabkan terjadinya 

globalisasi media massa, baik itu media massa cetak maupun media massa 

elektronik, sehingga arus informasi mampu meluas ke seluruh penjuru dunia.  

Teknologi komunikasi sangat berperan penting di dalam kehidupan 

modern seperti sekarang ini. Salah satu wujud dari perkembangan teknologi 

komunikasi yang sangat populer di kalangan masyarakat adalah televisi, karena 

dengan penetrasinya yang begitu kuat, ia mampu melahirkan suatu peradaban 

baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Dibandingkan  dengan  media  massa  

lainnya,  seperti  radio,  televisi mempunyai daya tarik yang lebih kuat. Kalau 

radio mempunyai daya tarik yang kuat disebabkan unsur-unsur kata-kata, musik 

dan sound effect, maka televisi selain ketiga unsur tersebut juga memiliki unsur 

visual berupa gambar.Selain itu gambar ini bukan gambar mati, melainkan 

gambar hidup yang mampu menimbulkan kesan yang mendalam pada 

penonton.Daya tarik televisi ini selain melebihi radio, juga melebihi film bioskop, 

sebab segalanya dapat dinikmati di rumah dengan aman dan nyaman.Berbagai 
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menu yang dihidangkan juga bermacam-macam, selain film juga programa 

menarik lainnya (Effendy, 2000:177). Melalui televisi seluruh penonton dapat 

mengetahui peristiwa atau kejadian yang aktual, dimana peristiwa atau 

kejadiannya terjadi bersamaan waktunya dengan saat menonton, disamping itu 

para penonton di seluruh belahan bumi secara bersamaan mendapat informasi 

yang sama. Hal ini berarti televisi mampu menghadirkan sesuatu yang aktual dan 

secara serempak dapat diterima oleh khalayak penontonnya (Subroto, 1994:3). 

Dari  masa  ke  masa  televisi  terus  mengalami  perkembangan. Di  

Indonesia pertelevisian juga berkembang dengan pesat. Jika dulu Indonesia hanya 

memiliki satu stasiun televisi pemerintah, yaitu TVRI yang berdiri pada tahun 

1962, sekarang di Indonesia telah berdiri beberapa stasiun televisi swasta, yaitu : 

RCTI, SCTV,MNC TV, ANTV, Indosiar, Metro TV, TV One, Trans 7, Trans TV  

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

kota besar di Indonesia, misalnya saja JTV, Batu TV, Malang TV dan masih 

banyak lagi yang lainnya, dimana jumlah tersebut diperkirakan akan terus 

meningkat(www.kpi.go.id). 

Dengan menjamurnya stasiun televisi berarti khalayak penonton 

mempunyai berbagai pilihan untuk menonton program acara televisi.Hal ini 

menimbulkan terjadinya persaingan program acara televisi.Kondisi ini tentu saja 

harus mendapatkan perhatian secara khusus bagi mereka yang berkecimpung di 

dalam dunia pertelevisian.Salah satunya, mereka harus terus berupaya 

meningkatkan program siarannya kalau tidak ingin ditinggalkan 

penontonnya.Karena itulah masalah perencanaan program acara harus mengacu 

http://www.kpi.go.id/
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pada selera, keinginan serta kebutuhan khalayak dan tentu saja teknik 

penyajiannya.  Menurut  Wibowo  (1997:45),  secara  umum  jenis-jenis  program  

acara  televisi antara lain adalah (1) program seni budaya, misalnya, acara musik 

dan puppet show, (2) program mimbar televisi (talk show) termasuk acara 

wawancara (interview), suara masyarakat (voxpop) dan diskusi, (3) program 

berita (news programme) yang terbagi dalam berita harian dan berita berkala, 

program majalah udara (magazine), (7) program spot, (8) program doku drama 

(9) program hiburan (entertainment) termasuk sinetron, drama televisi (telepay).  

Dengan  adanya  televisi,  maka  para pemirsa bisa  mendapatkan  segala  

macam informasi yang dibutuhkan secara gratis. Melalui program-program acara 

yang ditayangkan, peristiwa yang terjadi di Indonesia atau di negara lain dapat 

disimak dengan mudah. Seperti halnya informasi yang menyangkut masalah 

politik, ekonomi maupun sosial budaya telah disajikan lewat acara berita 

(news).Selain itu keberadaan televisi merupakan sarana untuk mendapatkan 

hiburan, misalnya tayangan sinetron, film, kuis maupun acara musik.Program 

tersebut juga menawarkan berbagai keunggulan sehingga pemirsa dapat tertarik 

mengikuti tayangan acara yang ditampilkan tersebut. 

Tayangan On The Spot merupakan tayangan yang mempunyai sisi positif 

karena cukup bermanfaat dalam memberikan informasi kepada khalayak yang 

berada di Indonesia. Dengan menduduki rating keempat, tayangan On The Spot 

memang patut untuk diacungi jempol dan hal ini memperlihatkan bahwa 

informasi yang disajikan oleh tayangan On The Spot dapat menarik perhatian dari 

masyarakat luas di Indonesia. Namun selain mempunyai sisi positif, On 
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TheSpotjuga mempunyai sisi negatif dalam penayangan episodenya. Tayangan 

On The Spot mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI 

terkait episode yang menayangkan hewan penyu.  

Tayangan ini mendapat sanksi administratif teguran tertulis pada 28 

Desember 2011.KPI menjelaskan, "Pada tanggal 23 November 2011 pukul 19.52 

WIB menayangkan informasi tentang pembantaian penyu hijau yang dalam 

program disebutkan konon digunakan untuk upacara keagamaan bagi masyarakat 

Hindu Bali.Bersamaan dengan penyampaian informasi tersebut, ditayangkan 

adegan masyarakat Hindu Bali yang sedang menjalankan Ibadah.KPI Pusat 

menganggap program tidak hati-hati dalam penayangan informasi yang 

validitasnya tidak diverifikasi kembali dengan umat Hindu Bali. Penayangan hal 

terebut telah melanggar P3 KPI 2009 Pasal 6 dan 7 serta SPS KPI 2009 Pasal 7 

ayat (1) dan ayat (2) huruf a" (www.kpi.go.id).  

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tayangan On The Spot yang 

disiarkan oleh Trans7 merupakan tayangan yang menjadi trendsetter bagi stasiun 

televisi swasta lainnya di Indonesia. Terdapat beberapa tayangan yang mengikuti 

konsep On The Spot dengan information: documentary, seperti Top 5 di RCTI, 

Hot Spot di Global TV, Top Banget di Global TV, Woow…!dan Fenomania di 

ANTV, dan Spotlite yang berada di bawah naungan yang sama oleh On The Spot 

yakni Trans7.  

Menurut Kikie Randini, Associate Director Communications and 

Marketing The Nielsen Company Indonesia periode 11-17 September 2011, di 

antara lima tayangan televisi seperti On The Spot (rata-rata jumlah penonton: 

http://www.kpi.go.id/
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1.980 dan rating: 3,8 %), Spotlite (rata-rata jumlah penonton: 628 dan rating: 1,2 

%), Top 5 (rata-rata jumlah penonton: 601 dan rating: 1,2 %) , Hot Spot (rata-rata 

jumlah penonton: 407 dan rating: 0,8 %), dan Woow…! (rata-rata jumlah 

penonton: 272 dan rating: 0,5 %) yang menggunakan gambar dari Youtube, 

khusus On The Spot mulai masuk deretan tayangan yang banyak ditonton sejak 

bulan April 2011 (http://kontan.realviewusa.com). 

Dengan demikian, tayangan On The Spot merupakan tayangan yang 

banyak digemari oleh khalayak dalam menonton program televisi dan menjadi 

trendsetter bagi stasiun televisi swasta lainnya untuk menyiarkan program 

tayangan yang konsepnya mirip dengan On The Spot di Trans7.  Apabila 

dikaitkan dengan rating acara, menunjukkan bahwa On The Spot di Trans7 

mampu masuk dalam lima besar pada bulan November 2012. 

Peranan media terutama televisi sangat besar, media sebagai alat 

komunikasi massa dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa 

dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan, terutama mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang. Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah 

satu universitas swasta terbesar di Indoenesia khususnya di kawasan Jawa Timur. 

Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dianggap layak 

untuk memberikan tanggapan (respon) terhadap tayangan On The Spot karena 

telah banyak memberikan kontribusi baik secara ilmiah ataupun non-ilmiah. 

Selain itu, mahasiswa dianggap sebagai salah satu khalayak yang aktif dalam 

pemilihan tayangan di televisi. 

http://kontan.realviewusa.com/
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Untuk  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul 

“Minat Mahasiswa Untuk Menonton Program Acara On The Spot Di Trans 7 

(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2012” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: Bagaimanakah minat mahasiswa untuk menonton program acara 

On The Spot di Trans 7 (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2012) 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahuiminat mahasiswa untuk menonton program acara On 

The Spot di Trans 7 (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2012). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Akademis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang 

sejenis di bidang ilmu komunikasi dalam hal mengenai tayangan suatu acara di 

TV dan minat masyarakat untuk menonton. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi dan sebagai sumber 

pengetahuan yang dapat dikembangkan bagi mahasiswa dan mahasiswi di 

jurusan Ilmu Komunikasi. 


