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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sangat pesat. Hal ini telah mengakibatkan persaingan di antara berbagai 

perusahaan dalam industri pertelevisian semakin ketat. Televisi ibarat sebuah 

kotak ajaib yang tanpa kita sadari mampu menyihir begiu banyak orang di 

berbagai penjuru dunia untuk menghabiskan sebagian waktu menatap berbagai 

macam program acara yang di tayangkan, baik tua, muda ataupun anak – anak 

juga menonton yang namanya televisi. 

Televisi memiliki unsur – unsur yang menjadi daya tarik tersendiri di 

bandingkan dengan media massa lainnya. Hal ini di sebabkan karena televisi 

dapat menyajikan unsur gambar gerak, kata – kata, sound effect, dan musik secara 

bersamaan, sehingga dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi para 

penonton.Berbeda dengan radio yang tidak dapat menampilkan unsur gambar 

gerak. Bagi para penggemarnya, mendengarkan radio membutuhkan daya 

imajinasi yang lebih. Daya tarik televisi juga selain melebihi radio, televisi juga 

melebihi daya tarik film bioskop. Sebab segalanya dapat dinikmati di rumah 

dengan aman dan nyaman, sedang pesawat yang kecil mungil itu dapat 

menghidangkan selain film juga program menarik lainnya1 . 

 

                                                            
1 Onong Uchjana & Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2003,  hal 177. 
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Perkembangan teknologi informasi terus berkembang di berbagai 

negara.Tanpa terkecuali di Indonesia, perkembangan yang terjadi dapat dilihat 

dari masa ke masa, yang pada awalnya hanya ada satu stasiun televisi pada saat 

awal mula masuknya televisi ke Indonesia pada tanggal 24 agustus 1962. 

Panjaitan (1999: 3) televisi Republik Indonesia (TVRI) mengudara pertama 

kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari 

stadion utama Gelora Bung karno.Indonesia menjadi negara keempat di Asia yang 

memiliki siaran televisi, setelah Jepang, Filipina dan Thailand2. TVRI merupakan 

stasiun televisi milik pemerintah dengan jangkauan yang luas hingga ke berbagai 

pelosok daerah di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi pertelevisian di 

Indonesia, dengan di izinkannya beberapa televisi swasta untuk mengudara yang 

berarti masyarakat tidak hanya menikmati satu stasiun televisi milik pemerintah 

saja tetapi  banyak stasiun televisi swasta turut mengisi layar kaca pertelevisian di 

Indonesia, seperti Trans Tv, Trans 7, Indosia, SCTV, ANTV, MNC, RCTI, Global 

TV, Metro TV, TV ONE, Kompas TV, NET TV. Ada juga televisi lokal seperti 

Gajayana Tv, Malang Tv, JTV, Bali Tv, Lombok Tv dan masih banyak lagi yang 

lainnya, dan di perkirakan jumlahnya akan terus bertambah mengikuti 

perkembangan jaman dan kemajuan teknologi di bidang pertelevisian. 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan pertelevisian di 

Indonesia, tentunya membuat mereka harus lebih kreatif dan meningkatkan 

program – program yang akan ditayangkan dari masing – masing stasiun televisi 

tersebut sesuai dengan target audience televisi itu. Kondisi semacam ini membuat 

televisi swasta harus bersaing secara ketat dalam menyajikan program siaran yang 

                                                            
2 Muhamad Mufid, Komunikasi dan regulasi penyiaran. Jakarta: Kencana, 2005. 
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berbeda dan menarik guna memenuhi kebutuhan pemirsanya.Oleh karena itu 

dalam membuat program acara harus mengacu pada selera, keinginan, dan 

kebutuhan khalayak. Program acara televisi sendiri dapat digolongkan menjadi 3 

kategori yaitu: acara berita, non berita, dan iklan. Tetapi selama ini acara non 

beritalah yang selalu mendapat porsi lebih banyak dibandingkan dengan acara 

berita, karena acara non berita jauh lebih beragam dari acara berita, misalnya 

acara sinetron, film, musik, olah raga, dan reality show. 

Dengan beragamnya program acara televisi tersebut, membuat masing – 

masing stasiun televisi swasta memilah – milah materi program acara yang akan 

disiarkan dan disesuaikan dengan waktu, situasi, dan kondisi masyarakat kita. 

Beberapa stasiun televisi swasta telah mengantisipasi hal tersebut, dalam hal 

pembagian jam – jam siaran seperti jam tayang untuk program acara anak, 

program acara untuk kalangan remaja, dan program acara untuk orang dewasa. 

Munculnya televisi swasta dalam kehidupan manusia memang 

menghadirkan suatu peradaban, khususnya dalam proses komunikasi dan 

informasi yang bersifat massa, globalisasi informasi dan komunikasi setiap media 

massa jelas melahirkan efek sosial yang bermuatan perubahan nilai – nilai sosial 

dan terutama sekali pada budaya masyarakat. Akhirnya media televisi melahirkan 

istilah baru, dalam peradaban manusia yang lebih dikenal dengan mass culture. 

Manusia cenderung menjadi konsumen budaya massa melalui sebuah kotak yang 

menghasilkan suara dan gambar, individu juga dihadapkan pada realitas sosial 

yang tertayang di media massa. Begitu besar daya tarik media televisi, sehingga 

pola – pola kehidupan rutinitas manusia sebelum televisi hadir berubah total sama 

sekali.  
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Pengaruh televisi terhadap ilmu komunikasi tidak lepas dari pengaruh 

terhadap aspek kehidupan pada umumnya.Televisi menimbulkan pengaruh 

terhadap kehidupan masyarakat, sudah banyak mengetahui dan 

merasakannya.Tapi sejauh mana pengaruh positif dan sejauh mana pengaruh 

negatif belum diketahui banyak. 

Salah satunya adalah program acara NET86 yang hadir di tengah – tengah 

persaingan dan banyaknya program serupa acara yang  lebih dahulu di tayangkan, 

seperti program acara Patroli di Indosiar yang sudah betahun – tahun mengudara. 

Program acara NET 86 merupakan suatu program acara reality show di NET TV. 

NET TV mulai mengudara pada tanggal 26 Mei 2013, setelah sebelumnya 

menjalankan siaran percobaan sejak tanggal 18 Mei 2013. Beberapa program 

acaranya langsung mendapat respon positif dari pemirsa, seperti “ The Comment” 

dan “ Sarah Sechan”.   Tak berbeda jauh dengan beberapa program acara 

sebelumnya, NET86 juga mendapat respon positif. Ini di tunjukkan dari ada nya 

respon para pengguna twitter  dengan hashtagnya #Siap86 sempat menjadi 

tranding topik indonesia pada penayangan perdana 2 Agustus lalu. NET86 

awalnya di tayangkan pada hari sabtu dan minggu pukul 21:30 WIB. Barulah 

pada tanggal 15 September program acara NET86 mendapat penambahan jadwal 

tayang mulai dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 22:00 WIB3. NET86 

menceritakan tentang berbagai kesiapan dan tindakan polisi dalam menertibkan 

lalu lintas, narkoba dan sisi lain dari kehidupan polisi. Acara NET86 juga 

memperlihatkan bagaimana adegan – adegan yang memacu adrenaline yaitu 

dengan di perlihatkannya tindakan Polisi dalam menjalankan tugasnya baik itu 
                                                            
3 http://www.netmedia.co.id (diakses pada 10 juli 2015 pukul 11.25 WIB). 
 

http://www.netmedia.co.id/
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menertibkan pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas sampai kasus - 

kasus berat kepolisian dalam melakukan penggrebekan gembong narkoba. 

Sebagaimana tertera pada UU RI No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara 

Republik Indonesia Bab I paasal 5 (1) yang berbunyi bahwa “Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri”.  

Dalam program acara NET86 banyak sekali muatan pesan yang sengaja di 

perlihatkan kepada masyarakat bukan hanya dari segi kinerja kepolisian, namun 

ada juga muatan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak tentang 

bagaimana berperilaku disiplin taat aturan baik itu dalam hubungan 

bermasyarakat maupun dalam berkendara di jalan. Perilaku disiplin sebenarnya 

bukan hal yang sulit namun kesadaran diri untuk melakukan dan menjalankan 

tindakan disiplin dan taat aturan yang susah untuk dilakukan. Salah satu contoh 

tindakan melanggar aturan yang terjadi di malang adalah banyaknya mahasiswa 

yang tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan raya dengan alasan jarak 

yang di tempuh dari tempat tinggal mereka ke tempat tujuan tidak terlalu jauh, 

namun ada juga sebagian mahasiswa yang mau menggunakan helm dengan alasan 

walaupun jaraknya dekat tapi keselamatan yang utama dan juga berjaga – jaga 

kalo sampai ada penilangan di jalan. Dalam kasus ini  yang menjadi permasalahan 

adalah bukan jarak yang di tempuh, melainkan bagaimana keselamatan kita dalam 

berkendara di jalan raya dan perilaku disiplin yang taat akan aturan lalu lintas. 

Dalam beberapa episode di NET86 juga menayangkan bagaimana tindakan dari 
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pihak kepolisian dalam menertibkan para pengguna jalan raya yang tidak menaati 

aturan lalu lintas serta memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat dalam 

memperhatikan keselamatan berkendara, serta menjekaskan bahaya dan dampak 

yang terjadi pada diri sendiri dan orang lain apa bila tidak berperilaku disiplin dan 

taat terhadap aturan. 

Jika program acara reality show NET86 mampu memberikan kontribusi 

positif terhadap perilaku disiplin berlalulintas, maka dapat dikatakan bahwa media 

televisi memiliki peran positif dalam meningkatkan kepekaan nilai nilai sosial 

pada masyarakat, seperti kesadaran untuk menggunakan helm, tertib berkendara, 

mentaati aturan berlalu lintas. Hal tersebut dapat menjadi referensi bagi pembuat 

program televisi untuk membuat program televisi berikut yang dapat memberikan 

kontribusi positif bagi pemirsanya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih jauh mengenai pengaruh terpaan tayangan NET86 terhadap perilaku disiplin 

berlalu lintas. 

Dari uraian singkat diatas peneliti ingin melakukan sebuah penelitian 

tentang “PENGARUH TERPAAN PROGRAM NET86 TERHADAP 

PERILAKU DISIPLIN BERLALU LINTAS (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang ) ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh terpaan 

program acara NET86 terhadap perilaku disiplin berlalu lintas mahasiswa Ilmu 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh terpaan program acara 

NET86 terhadap perilaku disiplin berlalulintas mahasiswa Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah perbedaharaan referensi bagi 

studi dan penelitian bidang ilmu komunikasi tentang pengaruh program acara di 

televisi. 

2. Manfaat Praktis 

1. Sebagai kontribusi dan referensi bagi pengelola media massa 

khususnya pembuat program acara televisi untuk membuat 

program acara yang dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pemirsanya. 

2. Dapat memberikan gambaran tentang terpaan program acara 

NET86 terkait dengan sikap perilaku disiplin dalam berlalu lintas. 
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