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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kegiatan yang dibutuhkan dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Komunikasi mempunyai peran penting bagi manusia untuk 

berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain. Dengan berkomunikasi 

seseorang dapat menyampaikan berbagai hal yang ada dalam pikiran dari satu 

orang atau beberapa orang kepada orang lain atau masyarakat tertentu sehingga 

mampu mencapai pengertian atau makna pesan yang sama. Di dalam ilmu 

komunikasi juga mempunyai beberapa tipe salah satunya adalah Komunikasi 

Massa. 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (cetak dan 

elektronik). Dua jenis media tersebut dapat membuat masyarakat mempunyai 

banyak pilihan untuk mendapatkan pesan informasi dan hiburan. Dalam 

komunikasi massa pesan yang dikirim melalui alat-alat atau media yang bersifat 

mekanis. Media komunikasi massa mempunyai peranan sangat penting bagi 

kehidupan sehari-hari pada umumnya contohnya saja televisi. 

 Media elektronik, yakni televisi pada saat ini merupakan salah satu 

media massa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Televisi juga masih menjadi 

salah satu media yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Tidak 

dipungkiri setiap individu bisa terbentuk dengan program acara yang ada dalam 

televisi, karena kini televisi menjadi candu yang  sangat mudah masuk dalam 
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lingkup kehidupan manusia, sehingga bagi setiap individu kadang mempunyai 

istilah hidup tiada hari tanpa menghidupkan televisi. 

Televisi memang telah mendunia, bahkan televisi berhasil menggeser 

peran radio sebagai pembawa berita dan salam dari tanah jauh. Salah satu media 

elektronik yang telah berkembang sangat cepat dengan seiring perkembangan 

zaman. Dahulunya televisi mungkin hanya ada tipe warna hitam-putih saja dan 

stasiun televisinya pun hanya beberapa saja yang bisa di tayangkan, namun saat 

ini televisi telah muncul dengan berbagai jenis dan pastinya berwarna tidak 

seperti dulu lagi. Bahkan sekarang stasiun televisi yang di tayangan sangat 

beragam, program siarannya pun yang disajikan dengan gambar dan tata suara 

yang baik. Menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita dan 

hiburan yang dibutuhkan kita. Namun televisi yang merupakan sarana hiburan, 

tampaknya memberikan berbagai dampak bagi kehidupan. Ada juga pengaruh 

buruk tayangan televisi terutama pada anak kecil dan remaja. 

Televisi merupakan media yang berfungsi bukan hanya sebagai alat 

hiburan, namun juga dapat sebagai alat informasi dan edukasi. Dan semakin 

berkembangnya zaman di dunia pertelevisian saat ini banyak sekali tayangan 

televisi yang tidak mendidik untuk ditayangkan. Bukan hanya tidak baik untuk 

anak, orang tuapun seharusnya mampu memilih tayangan-tayangan yang 

bermanfaat untuk dirinya dan keluarga. Televisi adalah alat komunikasi satu arah 

jarak jauh yang berupa alat elektronik yang menampilkan suara dan gambar atau 

audio visual. Semakin banyaknya stasiun televisi swasta yang bermunculan, 

menimbulkan masalah tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Anak 
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cenderung lebih memilih menonton tayangan televisi, dari pada membaca buku 

atau belajar. 

Televisi dapat juga disebut sebagai sebuah keajaiban dalam dunia 

walaupun hanya berbentuk sebuah kotak elektronik yang sederhana yang mampu 

secara efektif berperan sebagai media massa dalam berbagai informasi dengan 

gambar hidup, berwarna-warni dan bergerak. Sehingga dapat memikat, membius 

dan menggiring seluruh perhatian para pemirsanya, itulah sebabnya, sebagian 

besar pemirsa menganggap bahwa informasi apa saja yang ditayangkan televisi 

adalah benar, apa saja yang disajikan oleh televisi adalah baik, sehingga mereka 

memutuskan bahwa televisi merupakan satu-satunya sumber dan pusat informasi 

yang benar, baik dan akurat, bahkan televisi dianggap sebagai guru yang wajib 

ditiru dan diikuti, alat yang paling efisien dan efektif untuk mengenal 

mempelajari dan mendapatkan berbagai hal dalam hidup dan kehidupan ini 

ketimbang berbagai buku bacaan yang dianggap menyita waktu. 

Program acara yang disajikan televisi, sangat mempengaruhi sikap 

penontonnya setelah atau pada waktu melihat tayangan televisi tersebut. Banyak 

fakta yang kita jumpai dari informasi yang disampaikan televisi, baik fakta 

positif maupun fakta negatif. Sehingga hal ini baik secara langsung atau tidak 

langsung akan mempengaruhi akhlak penontonnya ke arah positif atau ke arah 

negatif. 

Hasil survei Nielsen menunjukkan bahwasannya dari jumlah 240 juta 

populasi di Indonesia, Nielsen mensurvei masyarakat urban di 10 kota besar 

(Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Denpasar, Bandung, Makassar, 
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Palembang Yogyakarta dan Banjarmasin), ternyata 94 persen diantaranya 

meluangkan waktu sekitar lima setengah jam per hari untuk menonton TV. 

Ditemukan, porsi menonton orang Indonesia pada umumnya dialokasikan untuk 

menonton program serial-Sinetron (24%), film (21%), dan hiburan (19%) (Rofiq: 

2013). 

Akhir-akhir ini kita disuguhkan acara televisi yang hanya bersifat 

menghibur semata dan tidak ada nilai-nilai yang dapat di ambil dalam kehidupan 

sehari-hari. Televisi menyajikan sinetron-sinetron yang membuat pemikiran 

seseorang mencontoh perilaku kehidupan sehari-hari terutama di dalam keluarga. 

Bagi orang tua seharusnya mampu memillih tayangan-tayangan yang dapat 

memberikan pelajaran untuk dirinya. Karena belajar bukan hanya dibutuhkan 

oleh seorang anak atau pelajar namun orang tua pun dapat belajar kembali untuk 

menambah informasi salah satuya informasi untuk keluarga dan anak.  

Berdasarkan data dari Kominfo, tayangan televisi yang dapat mendidik 

hanya 0,7 persen, sisanya berisi sesuatu yang tidak mendidik, dan Data Komisi 

Nasional Perlindungan Anak menyebutkan, tiap tahun di Indonesia ada lebih 

kurang 3.000 kasus kekerasan pada anak (Almanaf: 2016).  

Pada saat ini banyak tayangan yang hanya memberi hiburan semata 

namun ternyata televisi masih mempunyai beberapa program terbaik yang 

memberikan informasi bermanfaat pada khalayak. Salah satunya adalah Program 

Talk Show Basa Basi. Program Talk Show Basa Basi adalah salah satu Talk 

Show yang menayangkan sebuah program Talk Show inspiratif untuk keluarga 

terutama bagi orang tua. Program Talk Show Basa Basi ini ditayangkan setiap 
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hari senin – kamis pukul 10.00 wib. Dipandu oleh pembawa acara Cici Panda & 

Wendy Cagur.  

Program Talk Show ini menarik untuk diteliti jika dilihat dari tema yang 

disajikan oleh program acara ini yang berisikan pengetahuan mendidik anak dan 

ilmu-ilmu untuk membina keluarga dengan cara yang benar. Karena sebagai 

media pendidikan masal, televisi memiliki cara dan teknik tersendiri dalam 

menyampaikan pesan pendidikannya termasuk dalam program Talk Show Basa 

Basi. Peneliti tertarik untuk mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui 

isi pesan edukasi kepada orang tua untuk mengetahui perkembangan anak dan 

keluarga dalam tayangan program Talk Show Basa Basi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan sedikit uraian latar belakang di atas yang telah dijelaskan 

oleh peneliti di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah isi pesan 

edukasi apa sajakah yang muncul dan berapa frekuensi kemunculannya dalam 

tayangan program talkshow Basa Basi TRANS TV, Episode Mendidik Anak 

dengan Cerdas bukan Keras? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitan ini 

adalah peneliti ingin mengetahui sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui isi pesan edukasi apa saja yang muncul dalam program 

Talk Show Basa Basi TRANS TV. 
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2. Untuk mengetahui berapa besar frekuensi kemunculan isi pesan-pesan 

tersebut dalam program Talk Sshow Basa Basi TRANS TV. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:  

a. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan kepada 

mahasiswa khususnya Jurusan Ilmu Komunikasi agar mengetahui unsur 

edukasi yang disampaikan atau yang terdapat pada sebuah tayangan 

dimedia Televisi.  

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan gambaran umum 

tentang analisis isi pada sebuah tayangan televisi. Penelitian ini juga 

diharapkan agar pembuat program acara pada televisi khususnya Talk 

Show menyelipkan unsur-unsur edukasi dalam tayangan televisi di 

Indonesia agar lebih berkualitas dan bermanfaat pada pesan yang akan 

disampaikan dan diterima oleh masyarakat umum. 

 

 

 

 

 

 


