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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang: 

Perkembangan komunikasi massa berawal dari sidang dewan keamanan perserikatan 

bangsa – bangsa (PBB) tahun 1946 di gedung perguruan tinggi Hunter New York Amerika 

Serikat. Agenda sidang organisasi terbesar didunia itu adalah membahas kelangsungan 

keamanan dunia paska perang dunia II. Dari sidang itulah televisi sebagai salah satu media 

komunikasi massa diperkenalkan ribuan pengamat politik, pers dan masyarakat biasa dapat 

menyaksikan sidang penting itu melalui televisi dari luar gedung yang dijaga ketat oleh aparat 

keamanan amerika. 

 Sejak saat itu, televisi mulai berkembang ke seluruh penjuru dunia. Amerika serikat 

merupakan negara pertama yang mengembangkan teknologi televisi secara besar besaran bahkan 

pada tahun 2003 dinegara tersebut, tidak kurang 750 stasiun siaran televisi telah didirikan. 

Jumlah ini pasti lebih ditahun 2007. Dewasa ini televisi telah menjadi salah satu kebutuhan hidup 

masyarakat. Hampir diseluruh rumah - rumah penduduk baik di indonesia maupun di negara 

lainya, telah terdapat televisi. Ini menunjukkan televisi telah menjadi salah satu kebutuhan hidup 

manusia. 

 Sedangkan di indonesia sendiri, televisi baru diperkenalkan pada tahun 1962. 

Sebagaimana pola komunikasi lainnya , komunikasi  massa dari waktu ke waktu terus berubah 

mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini dapat dilihat dari jumlah stasiun televisi dan 

program siaran yang ditawarkan ke publik. Dahulu pada awalnya , Indonesia hanya memiliki 
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satu stasiun televisi, saat itu hanya Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang memancarkan 

siaran Untuk Indonesia, paska di cabutnya SIUUP (Surat Izin Penerbitan Pers) tahun 1998, 

negeri ini memiliki sepuluh stasiun siaran televisi baik swasta dan pemerintah . 

 Kemajuan teknologi komunikasi massa secara Visual juga di tampakkan dengan semakin 

menariknya tayangan yang di sajikan. Bukan itu saja, program siaranya pun kini semakin 

bervariasi. Dari siaran komedi siaran pariwisata,  siaran  pendidikan sampai siaran hiburan dari 

siaran yang mengandung nilai humor sampai ke siaran yang mengandung kekerasan. Semuanya 

di rangkum oleh televisi kita saat ini. 

 Semakin banyaknya stasiun televisi yang bermunculan di Indonesia maka seharusnya 

semakin maju pula negeri ini. Hal ini dikarenakan acara televisi pada umumnya mempengaruhi 

sikap, pandangan, persepsi dan rasa penasaran para penonton. Kemampuan media televisi untuk 

”membius” penontonnya tidak diragukan. Secara psikologi, jika ada seseorang yang terharu, 

menangis atau bahkan menjerit saat menonton salah satu program televisi yang disiarkan adalah 

hal yang wajar. 

Acara televisi merupakan acara - acara yang ditayangkan oleh televisi tersebut. Stasiun 

televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan 

jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di 

Televisi selama program itu menarik dan disukai audiens, dan selama tidak bertentangan dengan 

kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiraran dituntun untuk 

memiliki kreatifitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik. 

 Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan 

jenisnya yaitu: 1) program informasi (berita) dan 2) program hiburan (entertainment). Program 
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informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu berita keras (hard news) yang merupakan 

laporan berita terkini yang harus segera disiarkan dan berita lunak (soft news) yang merupakan 

kombinasi dari fakta, gosip dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok 

besar yaitu musik, drama permainan (game show) dan pertunjukan. 

Saat ini banyak sekali tayangan musik dangdut di televisi. Diantaranya yaitu tayangan 

dangdut Academy, D’ Terong, DMD, dll. Dangdut merupakan salah satu dari genre seni musik 

yang berkembang di Indonesia. Bentuk musik ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-

an. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik 

India (terutama dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi). Perubahan 

arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang 

kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 

1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai 

musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari 

keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, bahkan house music. 

Penyebutan nama “dangdut” merupakan onomatope dari suara permainan tabla (dalam 

dunia dangdut disebut gendang saja) musik India. Putu Wijaya awalnya menyebut dalam 

majalah Tempo edisi 27 Mei 1972 bahwa lagu Boneka dari India adalah campuran lagu Melayu, 

irama padang pasir, dan “dang-ding-dut” India. Sebutan ini selanjutnya diringkas menjadi 

“dangdut” saja, dan oleh majalah tersebut digunakan untuk menyebut bentuk lagu Melayu yang 

terpengaruh oleh lagu India. 

Kesuksesan Indosiar dalam mencari bakat - bakat baru dalam industri musik dangdut 

tanah air nampaknya akan terus berlanjut. Mengingat acara D’academy ini masih bergulir dalam 
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babak penyisihan. Sehingga sudah tentu akan semakin mendapatkan pehatian khalayak ketika 

mendekati acara puncak nanti. Animo masyarakat dalam menyambut kehadiran ajang pencarian 

bakat dangdut ini nampaknya masih tetap besar. Terbukti dari meningkatnya ratting atau point 

share program D’Academy setiap harinya. Hasil positif tersebut sekaligus membawa program 

unggulan Indosiar ini naik keposisi 3 perolehan rating dengan total rating 3.9 dan poin share 

20.4%. 

Dangdut kini menjadi musik yang sering dianggap sebagai jenis musik khas atau asli 

Indonesia. Bahkan beberapa menyebutnya sebagai indentitas. Namun di era globalisasi ini 

banyak dari generasi muda yang bahkan menyepelekan dan memandang sebelah mata musik 

dangdut. Namun dengan munculnya ajang musik dangdut belakangan ini di televisi Indonesia, 

musik dangdut kembali menjadi perbincangan hangat. Maka berangkat dari sana peneliti ingin 

mengetahui, apakah salah satu acara musik dangdut D’ACADEMY ini mempengaruhi selera 

musik penonton, namun dengan adanya keraguan untuk memilih subjek remaja dan anak muda, 

maka peneliti memfokuskan subjek penelitian pada ibu-ibu rumah tangga dengan alasan satu-

satunya hiburan sehari-hari ibu rumah tangga adalah televisi, begitu pula dengan update musik 

yang mereka ketahui. 

1.2 Rumusan Masalah: 

 Berangkat dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah 

ada pengaruh antara tayangan dangdut D’ACADEMY 4 INDOSIAR terhadap pengetahuan lagu 

dangdut dikalangan  ibu - ibu rumah tangga? 
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1.3 Tujuan: 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh tayangan dangdut D’ACADEMY 4 INDOSIAR terhadap 

pengetahuan lagu dangdut dikalangan ibu - ibu rumah tangga. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan 

terhadap para mahasiswa tentang pengaruh tayangan televisi, khususnya acara D’ACADEMY 4 

INDOSIAR terhadap pengetahuan musik dangdut ibu-ibu rumah tangga. 

1.4.2 Manfaat Sosial 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan juga bahan pertimbangan bagi 

penonton dalam mengetahui bahwa program televisi memiliki pengaruh terhadap sikap memilih 

dan gaya hidup. 


