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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan komunikasi dari waktu kewaktu selalu mengalami 

kemajuan, kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya globalisasi media 

massa, baikitu media massa cetak maupun media massa elektronik, sehingga 

arus informasi mampu meluas keseluruh 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, televisi mampu melahirkan suatu peradaban 

baru dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Jika 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 menu yang 

dihidangkan juga bermacam-macam, selain film juga program menarik 

lainnya. (Effendy, 2000:177). Melalui televisi pemirsa televisi dapat 
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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. 

Stasiun pertelevisian di Indonesia menunjukkan perkembanganyang 

semakin berkembang dengan pesat terbukti dengan bermunculannya stasiun 

televisi swasta di Indonesia seperti TRANS TV, SCTV, MNCTV, ANTV, TV 

One, Global TV, Trans 7 dan masih banyak lagi program televisi swasta yang 

lain serta siran televisi lokal yang terdapat disetiap daerah. Pada akhir tahun 

1980 dan 1990an. Stasiun televisi di Indonesia menampakkan suasana cerah, 

hal ini pemerintah memberikan kebebasan dalam bidang pertelevisian di 

Indonesia. Dengan adanya kebebasan dalam bidang pertelevisian atau dengan 

kata lain terjadinya swastanisasi pertelevisian di Indonesia, maka munculah 

badan televisi swasta pertama di Indonesia, yaitu Rajawali Citra Televisi 

Indonesia (RCTI) yang beroperasi sejak bulan April 1989. 

Berbagai cara ditayangkan pada pertelevisian yaitu salah satunya 

yaitu mengenai program acara televisi dokumentasi features, dimana acara 

tersebut berbentuk dokumenter berita yang menyuguhkan suatu tema atau 

topik tertentu dengan mengadakan wawancara dilengkapi dengan komentar 

atau narasi.Acara tersebut juga yang menyajikan nuansa serta orientasi yang 

luas dari mulai sebab sampai akibat serta proses kejadian atau peristiwa dari 

suatu tema sepertinya halnya dengan film dokumenter, yang menampilkan 

suatu peristiwa seperti halnya dalam bentuk dengan reportase. Keunggulan 
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pada dokumentasi features ini yaitu acara tersebut menampilkan bentuk riil 

yang kondisi obyek secara langsung yang disertai dengan narasi dan 

wawancara  sesuai dengan kondisi nyata yang terdapat di obyek. Selain itu 

program dokumentasi features juga memberikan informasi atau pesan lebih 

dari sebuah informasi, dimana program tersebut memberikan banyak 

pengetahuan yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas terkait 

obyek yang diangkat pada sebuah acara, dalam hal ini adalah Indonesia 

Bagus yang ditayangkan oleh NET TV. 

Ketika stasiun TV lain menampilkan program travelling dengan tone 

yang cerah dan ceria, NET TV mengambil konsep sebaliknya. Walaupun 

sama-sama menampilkan keindahan alam Indonesia beserta budayanya, 

Program TV Indonesia Bagus justru mengambil pendekatan dokumenter 

dalam menampilkan keunikan Indonesia. Selain itu, program ini juga 

menampilkan penduduk asli daerah tersebut sebagai narrator sekaligus 

pembawa cerita. Bentuk kemasan acara tersebut menjadikan acara Indonesia 

Bagus pada episode Joki Sumbawa, berhasil masuk nominasi dengan 

sinematografi terbaik.Stasiun TV .Net berani tampil beda dengan program-

program TV-nya yang beda dari kebanyakan stasiun TV lain yang cenderung 

memiliki kemasan dalam acaranya. Indonesia Bagus sendiri merupakan 

sebuah program acara dokumenter di NET TV yang tidak hanya 

menampilkan keindahan alam Indonesia tetapi juga keunikan kehidupan 

berbudayanya. Di Indonesia Bagus NET TV, para penduduk asli daerah akan 

menjadi narrator sekaligus pembawa cerita.  
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Keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia Bagus NET TV juga 

memberikan dukungan atau dorongan bagi masyarakat untuk untuk 

menonton, dimana minat masyarakat tersebut memiliki peran bahwa acara ini 

benar-benar menyajikan suatu acara yang mendidik dan memberikan 

informasi mengenai keberadaan obyek wisata, budaya, kuliner daerah serta 

kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah dan informasi tersebut langsung 

disampaikan oleh penduduk asli yang memiliki wawasan untuk memberikan 

informasi secara benar atas keberadaan daerah tersebut. Keunggulan ini yang 

memberikan dukungan terkait dengan mendukung minat masyarakat untuk 

menonton dan juga terkait dengan keunggulan lainnya yang memiliki potensi 

untuk mendorong minat masyarakat. 

Untuk  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  

judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk 

Menonton Acara Indonesia Bagus NET TV di Perumahan Permata 

Jingga Kecamatan Lowokwaru Kota Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menonton 

acara Indonesia Bagus NET TV di Perumahan Permata Jingga Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang? 
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2. Faktor apa yang dominan mempengaruhi minat masyarakat untuk 

menonton acara Indonesia Bagus NET TV di Perumahan Permata Jingga 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat 

untuk menonton acara Indonesia Bagus NET TV di Perumahan Permata 

Jingga Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi minat masyarakat 

untuk menonton acara Indonesia Bagus NET TV di Perumahan Permata 

Jingga Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi dan sebagai sumber 

pengetahuan yang dapat dikembangkan bagi mahasiswa di jurusan Ilmu 

Komunikasi. 

2. Praktis Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian yang sejenis di bidang ilmu komunikasi dalam hal mengenai 

tayangan suatu acara di TV dan dampak setelah menonton acara yang 

ditayangkan. 

 


