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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang melalui media cetak 

maupun elektronik. Di dalam komunikasi massa terdapat media massa yang 

semakin berkembang di era sekarang ini. Media massa dimana masyarakat 

menggunakan media sebagai sumber informasi, hiburan, maupun sebagai sumber 

refrensi.  

Majalah, Radio, Televisi, Film, Internet dan Buku adalah jenis dari media 

massa yang ada dalam kehidupan seseorang setiap harinya. Contohnya ketika kita 

berada di jalan raya mendengarkan musik melalui radio dan membaca koran, 

maka kita sudah menjadi terpaan media masa disekeliling kehidupan kita. 

Menonton film ataupun televisi, browsing di internet, membaca buku, dan lain-

lain, semuanya merupakan kegiatan dengan hubungan penggunaan media massa 

yang digunakan oleh setiap individu (Vera, 2016:2). 

Sebagai sarana sumber pendidikan dan informasi media massa,  yang juga 

berfungsi sebagai sarana hiburan. Sedangkan sebagai sarana fungsi hiburan dalam  

media elektronik yang mendapatkan posisi paling tinggi jika dibandingkan dengan 

fungsi-fungsi media massa yang lainnya (Nurudin, 2013:69).  

Menurut survei yang dilakukan oleh Lubis (2016) dalam Nielsen di 

Indonesia terhadap masyarakat umum, Media televisi yang memiliki kedudukan  

peringkat paling tinggi diantara yang lain, yaitu: 

a. Televisi  : 96% 
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b. Internet  : 64% 

c. Media Luar Ruangan  :52% 

d. Radio   : 38% 

Sebuah sejarah dalam kemunculan televisi di Indonesia yang dimulai pada 

tahun 1962, Pemerintah Republik Indonesia membuka televisi pertama kali pada 

stasiun televisi TVRI yang pada 24 Agustus 1962. TVRI adalah stasiun televisi 

yang merupakan saluran pertama kali dan hanya satu stasiun televisi milik 

pemeintah, yang kini telah banyak televisi yang berkembang mulai dari televisi 

lokal sampai nasional.  

Menurut Morissan (2004) dalam bukunya yang berjudul “Jurnalistik 

Televisi” yang menyatakan pada tahun 1989 pemerintah mengeluarkan surat izin 

operasi terhadap sebuah kelompok Bimantara untuk dibukanya stasiun televisi 

TPI. TPI adalah televisi swasta yang pertama kalinya di Indonesia, setelah itu 

disusul oleh RCTI, SCTV, Indosiar dan ANTV. Pada tahun 2000 munculah lima 

televisi swasta baru yang hampir serentak yaitu  Metro, Trans TV, TV-7, Lativi, 

dan Global, dengan disusul televisi dari beberapa daerah yang ada di indonesia  

(Jawa TV, Bali TV, dan Riau TV). 

Jaringan televisi yang dari kota besar sampai daerah pedesaan sudah bisa 

di jangkau. Secara tidak langsung penduduk kota yang sudah beralih 

menggunakan gadget sebagai sarana mengakses informasi dan hiburan, penduduk 

desa lebih menggutamakan media televisi sebagai sarana hiburan, karena televisi 

termasuk sarana memperoleh hiburan yang murah disertai banyaknya channel. 
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JTV merupakan channel televisi yang berada di Surabaya, Jawa Timur. 

Yang merupakan jaringan televisi yang paling kuat di Desa. Acara yang disajikan 

dalam JTV cukup beragam seperti Pojok Kampung, Pendopo Rakyat, Jatim 

Awan, Stasiun Dangdut dan masih banyak lagi. Stasiun dangdut tayangan televisi 

yang ada di JTV sebagai sarana hiburan. Acara tersebut ditayangankan setiap hari 

pada pukul 12.00-13.30 WIB. Program hiburan dangdut memiliki segmen 

penonton masing-masing dari segi pekerjaan mereka. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Lubis (2016) dalam Nielsen 

menyatakan bahwa Program tayangan musik dangdut atau pendengar musik 

dangdut memiliki kedudukan yang cenderung berprofesi sebagai ibu rumah 

tangga (39%), pekerja kerah biru (36%) dan pengusaha kecil menengah (43%), 

Wilayah Indonesia yang sebagian penduduknya dengan bertempat tinggal 

di pedesaan, data yang diperoleh melalui BPS 2009  dengan menunjukkan  

17,35%, dipedesaan yang merupakan penduduk miskin. Dengan mata pencaharian 

penduduk pedesaan yang masih memanfaatkan lahan kosong yang berada 

disekeliling mereka, seperti lahan untuk pertanian, peternakan dan perkebunan  

(Mulyana; dkk, 2011:375).  

Wilayah yang bisa dikatakan penghuninya memiliki hubungan yang erat 

dan memiliki perasaan sesama kelompok dengan suatu adat kebiasaan, 

kebersamaan, kekeluargaan yang diantara mereka. Seperti  tolong-menolong dan 

gotong-royong (Mawardi, 2009:192).  

Dangdut yang ada di televisi lokal JTV merupakan salah satu program 

hiburan yang disajikan untuk masyarakat,  Menurut Eksekutif Produser JTVyang 
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bernama Dinda Nata Mela program hiburan dangdut memiliki ratting 0,4 dan 

merupakan ratting tertinggi diantara program hiburan yang lain di JTV, Linardi 

(2015).  

Subyek yang diambil peneliti adalah warga yang menonton tayangan 

stasiun dangdut di Desa Wotanmas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten 

Mojokerto. Desa Wotanmas Jedong merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Ngoro merupakan kawasan industri 

daerah Mojokerto. Kawasan industri sekarang ini sudah berdiri yang bernama 

Ngoro Industrial Park (NIP). Selain itu, ada penambangan pasir (sirtu) yang 

terletak disebalah selatan daerah pemukiman penduduk di kaki gunung 

penanggungan. Masyarakat Ngoro dan sekitarnya mata pencaharian masih sebagai 

petani.  

Berdasarkan pra survey sebelum penelitian, yang dilakukan oleh peneliti 

pada desa Wotanmas Jedong RT/RW: 29/03, daerah yang berada di bawah kaki 

gunung penanggunan yang merupakan daerah terpencil. Sebagai masyarakat di 

Desa Wotanmas Jedong cara konsumsi media televisi tidak akan terbagi dengan 

media elektronik seperti handphone, karena di Desa tersebut masih belum banyak 

yang menggunkan handphone sebagai alat komunikasi mereka, serta akses 

internet yang masih kurang, bahkan akses jalan terhitung masih kurang memadai 

selain itu, angkutan umumpun belum ada. Masih banyak masyarakat yang 

berternak sapi, kambing maupun ayam. Dan kebudayaan di desa Jedong masih 

kental dengan tradisi-tradisi kuno. 
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Berangkat dari fakta yang ada, kegemaran penduduk Desa Wotanmas 

Jedong ini lebih dominan dengan tayangan dangdut. Seperti halnya ketika ada 

hajatan mereka masih menggunakan orkes melayu sebagai hiburan di desa 

mereka. Channel JTV yaitu salah satu stasiun televisi lokal yang mudah di 

jangkau oleh desa Jedong. Masyarakat dapat menyalurkan kegemaran mereka 

yang suka melihat tayangan dangdut. Pekerjaan yang dilakukan yaitu Buruh 

pengupas buah jambu monyet, tetapi masyarakat yang dominan bertani. Maka 

mereka lebih menghabiskan waktu di ladang, pulang bekerja pun sudah siang hari 

untuk itu mereka memanfaatkan media hiburan mereka. Serta kebanyakan dari 

masyarakat menonton tayangan dangdut untuk mengisi waktu istirahat serta 

berkumpul bersama keluarga. Sedangkan pada malam hari waktu mereka 

dihabiskan untuk nongkrong atau berkumpul dengan tetangga. 

Peneliti akan meneliti di RT/RW : 29/03, karena di RT tersebut memiliki 

25 kartu keluarga serta setelah melakukan pra survey yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa channel stasiun JTV sudah jelas. Berdasarkan latar belakang diatas yang 

sudah diuraikan diatas peneliti tertarik lebih jauh lagi tentang “Konsumsi Media 

Masyarakat Pedesaan PadaTayangan Televisi Lokal (Studi Program Stasiun 

Dangdut di JTV Pada Masyarakat di Desa Wotanmas Jedong, Kecamatan 

Ngoro, Kabupaten Mojokerto, RT/RW : 29/03”. Untuk itu penelitian ini akan 

menggali informasi secara dalam terhadap pokok-pokok yang akan dijelaskan 

pada bab selanjutnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah Bagaimana Konsumsi Media Masyarakat Pedesaan Pada Tayangan 

Televisi Lokal (Studi Tayangan Stasiun Dangdut di JTV Pada Masyarakat di Desa 

Wotanmas Jedong, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, RT/RW: 29/03)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana konsumsi media  

masyarakat pedesaan pada tayangan televisi lokal dalam program tayangan  

stasiun dangdut  di JTV. Mulai dari pengunaan dan kepuasan yang diperoleh oleh 

mereka. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan beberapa manfaat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, baik secara praktis maupun akademis diantaranya 

sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat Akademis  

Secara akademis diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi 

penelitian metode yang sama, menambah pengetahuan dan wawasan kepada 

mahasiswa khususnya pada konsentrasi Audio Visual mengenai televisi di 

JTV.   

 

 

 

 



7 
 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan khalayak serta memberikan 

informasi serta masukan kepada JTV mengenai tingkat kepuasan menonton 

acara stasiun dangdut.    

 

 




