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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era gobalisasi saat ini, media massa merupakan suatu sarana untuk 

mendapatkan informasi dan hiburan yang telah menjadi suatu kebutuhan yang 

tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini informasi dan 

hiburan telah menjadi komoditas yang dapat menghasilkan uang bagi pengelola 

media massa. Sejalan dengan pertumbuhan teknologi komunikasi, media massa 

telah tumbuh menjadi industri yang cukup vital bagi suatu Negara, salah satu 

ciri penting dalam era globalisasi saat ini adalah perkembangan komunikasi 

yang sangat cepat seperti bermunculannya parabola, internet teleconference dan 

lain-lain, yang mengakibatkan hilangnya batas suatu Negara akibat jangkauan 

media yang tidak terbatas. 

Seiring dengan bermunculannya televisi-televisi swasta di Indonesia 

maka lahirlah tradisi baru dalam pola hidup masyarakat kita. Munculnya media 

televisi dalam kehidupan manusia, menghasilkan suatu peradaban baru 

khususnya yang menyangkut proses komunikasi juga melahirkan efek sosial 

yang syarat bermuatan nilai-nilai budaya manusia. Media televisi 

mengakibatkan munculnya istilah baru yang disebut “mass culture” manusia 

cenderung menjadi konsumen budaya massa melalui televisi yang 

menghasilkan audio dan visual (Kuswandi, 1996:30).  
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Dengan demikian, semakin banyaklah persaingan media televisi di 

Indonesia, baik antara televisi lokal maupun televisi internasional. Hal ini 

membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan media yang bisa memberikan 

informasi sekaligus hiburan yang beragam. Bersamaan dengan perkembangan 

masyarakat saat ini khususnya  

dalam menyeleksi segala macam informasi, banyak media audio visual memilih 

untuk memberikan sebuah tayangan yang bersifat menghibur dari pada 

mendidik. Hal tersebut selaraas dengan salah satu fungsi media televisi sebagai 

media hiburan. Sebagai media hiburan, televisi menyediakan hiburan untuk 

pengalihan perhatian dan sarana relaksasi serta meredakan ketegangan-

ketegangan sosial. 

Kebutuhan hiburan di media televisi pastinya semakin meningkat, 

Karena pada dasarnya manusia yang selalu membutuhkan hiburan. Salah satu 

hiburan yang sering dikonsumsi manusia yaitu hiburan tayangan televisi seperti 

program acara komedi. Berbicara tentang komedi dan lawakan, tingkat 

kelucuan suatu program acara komedi berbanding lurus dengan siapa komedian 

atau pelawak yang menjadi pembawa acara atau bintang tamu, karena penonton 

bisa tertawa akibat tingkah laku atau candaan yang dilontarkan seorang 

komedian atau pelawak. Komunikasi yang dibangun antara penonton itu secara 

alami dan tak jarang dari improvisasi komedian atau pelawak itu sendiri. 

Secara ringkas proses sederhana komunikasi meliputi komunikator 

mengirimkan pesan melalui saluran kepada komunikan (penerima) (Nurudin, 

2007). Semakin canggih  dan  berkembangnya  teknologi,  proses  penyampaian  
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pesan dari komunikator kepada komunikan semakin mudah. Generasi muda 

saat ini cenderung memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memenuhi 

kebutuhan komunikasi dan hiburan. 

Perkembangan teknologi melahirkan suatu media baru yang dapat 

menyajikan informasi secara cepat kepada masyarakat yaitu televisi. Televisi 

sebagai alat penangkap siaran dan gambar. Televisi hadir sebagai sebuah kotak 

ajaib audio visual yang mampu menyebarkan dan menyediakan berbagai 

program acara. Sebagai media massa yang memiliki karakteristik audience 

heterogen, tayangan televisi sepatutnya mempertimbangkan segi informatif, 

edukatif, serta menghibur bagi khalayaknya. Pengaruh tayangan yang kuat 

dapat membuat audience semakin lekat dengan tayangan tersebut, dalam artian 

dapat membuat audience tertarik untuk menyaksikan program tersebut dalam 

waktu yang lama dan berualang-ulang. 

Televisi sebagai media massa yang notabenenya sebagai perangkat 

sosial yang berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. 

Kehidupan sosial masyarakat yang semula tradisional berubah cepat menjadi 

modern akibat modernisasi yang dibawa oleh televisi. Tak terbatasnya dunia 

komunikasi massa melalui media massa seperti televisi mengantarkan 

masyarakat pada arus perubahan peradaban yang cepat. Televisi saat ini seakan 

menjadi guru elektronik yang mengatur dan mengarahkan serta menciptakan 

budaya massa baru. Tayangan program televisi seperti reality show, talk show, 

infotainment, sinetron, film bahkan iklan sekalipun turut serta mengatur dan 

mengubah life style di masyarakat. 
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Salah satu televisi swasta yang ada di Indonesia, yaitu Trans7 hadir 

dengan format dan konten program yang berbeda dengan stasiun tv lain. Salah 

satu program hiburan Trans7 adalah Opera Van Java dan sekarang menjadi 

New Opera Van Java, sebuah program komedi dengan ide acara adalah 

pertunjukan wayang orang modern, yang membahas isu-isu kehidupan, namun 

disajikan secara lucu dan menghibur dengan kalimat, nyanyian, dan aksi-aksi 

lucu yang sekarang dilakukan oleh Parto, Denny Cagur, Wendy Cagur, U’us, 

Uya Kuya, Aziz Gagap, Gilang Dirga, Ipul, Ayya Renita sesuai dengan peran 

mereka masing-masing di setiap episode. Program Opera Van Java yang tayang 

pada tanggal 27 November 2008 -  8 Agustus 2014 kemudian berhenti 

sementara dan kembali di tayangkan dengan orang-orang yang baru pada 17 

Oktober 2016, telah mendapat penghargaan dalam Panasonic Gobel Award 

2010-2012 katergori program komedi/lawak.  

Program Opera Van Java dulunya tayang setiap hari Senin sampai 

Jum’at jam 20:30 WIB yang kembali ditayangkan mulai 17 Oktober 2016 di 

Trans7 dengan jam tayang pada hari Senin sampai Jum’at pukul 20:00 WIB. 

Program ini memiliki keunikan yaitu judul disetiap episode seringkali membuat 

orang merasa aneh dan bahkan judul tersebut dapat mengundang tawa, misalkan 

Armagendong plesetan dari Armageddon, upil&ipul plesetan dari upin&ipin dan 

masih banyak lagi lainnya. Kemudian keunikan lain dari program acara ini 

adalah lawakan dilakukan dengan improvisasi dan mengandalkan panduan 

dalang, namun selalu berantakan karena para pelawak pasti melenceng dari garis 

besar yang dibacakan dalang. Kalau sudah seperti itu sang dalang dengan mimik  
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muka yang terkadang kesal karena alur cerita melenceng akibat para pelawak 

pun ikut naik ke panggung untuk mengawasi alur cerita sesuai yang telah 

dibacakan dalang sebelumnya. Tapi tak jarang pula sang dalang ikut campur 

atau bahkan malah mempermaikan para pelawak dengan membuat alur cerita 

yang baru dan yang pastinya nyeleneh dan jauh dari alur cerita sebenarnya, dan 

semua pelawak harus mengikuti apapun alur cerita yang dikatakan oleh sang 

dalang. Bahan lawakan yang dibawakan dengan improvisasi setiap pelawak 

juga pastinya mengundang tawa dan tak jarang pula lawakannya membuat 

orang berfikir dulu atau bahkan ambigu. 

Opera Van Java yang dulu dan sekarang sudah beda karena ada 

beberapa orang seperti Sule, Andre, Nunung yang dulunya mengisi di acara 

Opera Van Java ini telah pindah ke stasiun televisi lain dan membuat program 

acara yang lain. Adanya pergantian pemain di program acara ini pastinya 

membuat para penggemar acara Opera Van Java juga kecewa atau bahkan 

menyayangkan kejadian itu. Namun Aktivitas marketing banyolan sering 

dilakukan oleh para pelawak professional terutama di Opera Van Java membuat 

acara ini tetap diminati dan dinanti penontonnya. 

Membaiknya peforma rating OVJ semungkin juga jadi pertimbangan. 

OVJ membaik dengan menempati peringkat 14 dengan raihan TVR 2.2 dan 

share 8.8 persen di awal tahun 2017. Ini artinya, OVJ akan berhadapan 

langsung dengan program Ini Talkshow yang juga disiarkan secara langsung. 

Program talkshow yang tayang di Net. TV tersebut menghadirkan Sule, Andra 

dan Nunung yang merupakan pemain OVJ generasi pertama. Berdasarkan  data  
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kepermirsaan di hari yang sama menempatkan Ini Talkshow ke peringkat 21 

dengan TVR 1.9 dan share 7.1 persen. (RatingProgramTelevisiIndonesia.com) 

Para pemain Opera Van Java serta waktu tayang dibentuk dengan 

pertimbangan bahwa, setiap hari masyarakat membutuhkan hiburan dan jam 

tersebut orang-orang sedang bersantai, dan membutuhkan hiburan untuk melepas 

penat setelah aktivitas. Pada kesempatan ini, peneliti hanya akan meneliti 

program New Opera Van Java yang tayang pada hari Senin sampai Jumat atau 

pada weekdays. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang kemudian diberi judul “Pengaruh Terpaan Program New Opera 

Van Java di TRANS7 Terhadap Minat Menonton New Opera Van Java (Studi 

pada ibu rumah tangga perumahan kembang kertas, Malang)”. 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh terpaan program New Opera Van Java terhadap minat 

menonton New Opera Van Java? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan program New Opera Van Java di Trans7 

terhadap minat menonton New Opera Van Java? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti, maka akan ditentukan ruang 

lingkup yaitu, peneliti akan meneliti tentang pengaruh terpaan program New 

Opera Van Java di Trans7 terhadap minat menonton New	Opera	Van	Java. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terpaan program New Opera 

Van Java terhadap minat menonton New Opera Van Java. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh terpaan program New Opera Van 

Java di Trans7, terhadap minat menonton New Opera Van Java. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat Akademis 

Manfaat akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam penelitian tentang 

pengaruh terpaan program New Opera Van Java di Trans7 terhadap minat 

menonton New Opera Van Java dengan pendekatan kuantitatif. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi guna menambah serta mengembangkan 

wawasan, pengalaman serta pengetahuan dalam memahami ilmu komunikasi 

beserta gejala-gejala pengaruhnya yang ada dilapangan khususnya dalam 

penelitian tentang fenomena tentang pengaruh terpaan program New Opera 

Van Java di Trans7 terhadap minat menonton New Opera Van Java. 

 

	


