
BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Program Studi Ilmu Komunikasi 

4.1.1 Profil Program Studi Ilmu Komunikasi 

Gambar 4.1 

Logo Program Studi Ilmu Komunikasi 

Sumber: https://www.facebook.com/komunikasi.umm 

 Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu 

perguruan tinggi swasta di kota Malang. Perguruan tinggi ini didirikan 

pada tahun 1964 oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Saat ini 

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki tiga gedung kampus 

antara lain, Kampus I yang berada di Jl. Bandung No.1 Kota Malang, 

Kampus II yang berada di Jl. Bendungan Sutami No. 1 Kota Malang, 

dan yang terakhir Kampus III yang berada di Jl. Raya Tlogomas No. 

246 Kota Malang. 

 Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tepatnya pada 
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mahasiswa konsentrasi audio visual angkatan 2016. Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang ini didirikan pada 

tahun 1986. Saat ini Program Studi Ilmu Komunikasi diketuai oleh 

Bapak M. Himawan Sutanto, M.Si. Dengan adanya perkembangan 

teknologi saat ini, terutama pada bidang komunikasi semakin tinggi. 

Berdasarkan surat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2013, 

106/SK/BAN-PT/Ak-XV/SIV/2013 program studi ilmu komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang masih berhasil mempertahankan 

akreditasi A. Program Studi Ilmu Komunikasi memiliki tiga peminatan 

yaitu Audio Visual, Public Relation, dan Jurnalistik. Program Studi 

Ilmu Komunikasi juga memberikan beberapa fasilitas untuk menunjang 

mahasiswa dalam hal pembelajaran, beberapa fasilitas tersebut antara 

lain : 

1. Laboratorium Simulasi Public Relations (PR) 

2. Laboratorium desain grafis & video digital editing 

3. Laboratorium siaran produksi televisi 

4. Laboratorium tata suara 

5. Laboratorium fotografi 

6. Mini Theater 

Selain memiliki tiga peminatan yang wajib di pilh oleh mahasiswa, 

Program Studi Ilmu Komunikasi ini juga memiliki beberapa wadah 

yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa melalui 

kegiatan internal seperti Eskalator (Peminat kajian Public Relations), 
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PR Club, Jurnalistik Club, dan Media Mahasiswa (Peminat kajian 

Jurnalistik), selain itu juga ada Himpunan Mahasiswa Komunikasi 

(HIMAKOM) dan Jurnalitik Fotografi Club (JUFOC).  

4.1.2 Visi 

Visi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik yaitu menjadi program studi yang memiliki daya saing 

dalam pengembangan keilmuan dan keterampilan di bidang komunikasi 

berdasarkan nilai-nilai islam. 

4.1.3 Misi 

 Misi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, ialah : 

1. Menyelenggarakan pendidikan untyk mengembangkan pola pikir, 

wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Komunikasi 

yang berorientasi pada gerakan literasi media.  

2. Memajukan aktifitas penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa 

mengenai permasalahan masyarakat yang berdimensi komunikasi. 

3. Melaksanakan pengabdian di bidang komunikasi yang berorientasi 

pada pemberdayaan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

kerangka perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan 

teknologi komunikasi secara kelembagaan. 
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4.1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu sebagai berikut : 

1. Menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetisi public 

relations, jurnlistik dan studi media, serta komunikasi audio visual. 

2. Menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki akses pada berbagai 

pihak yang relevan guna meningkatkan kinerja lembaga dan jalinan 

kerja sama 

3. Menghasilkan karya penelitian berdimensi komunikasi yang 

berdaya guna bagi masyarakat akademik dan umum. 

4. Menghasilkan lulusan-lulusan yang berkomitmen pada 

pemberdayaan masyarakat luas berbasis media literacy. 

 

4.2 Mahasiswa Konsentrasi Audio Visual Angkatan 2016 

 Konsentrasi Audio Visual merupakan salah satu konsentrasi yang ada di 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Malang. Konsentrasi ini mendatangkan para 

praktisi sebagai pengajar.  

Tabel 4.2 

Jumlah Mahasiswa berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Mahasiswa Presentase 

1. Laki-laki 50 47,6% 

2. Perempuan 55 52,4% 
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Total 105 100% 

Sumber : Laboratorium Ilmu Komunikasi Tahun 2018 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Konsentrasi Audio Visual Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2016 berjumlah 105 orang mahasiswa yang terdiri dari 50 mahasiswa 

atau 47,6% dengan jenis kelamin laki-laki dan sebanyak 55 mahasiswa atau 

52,4% berjenis kelamin perempuan. Dari data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa konsentrasi audio visual Jurusan lmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angakatan 2016 memiliki jumlah 

mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada mahasiswa 

dengan jenis kelamin laki-laki. 

 

4.3  News and Entertainment Television (NET TV) 

Gambar 4.3 

Logo NET TV 

 

Sumber: https://twitter.com/NETtv_Channel 

 News and Entertainment Television atau yang biasa disebut dengan NET 

Televisi Masa Kini ini merupakan salah satu stasiun televisi yang terdapat di 

Indonesia. Pada awalnya Founder NET Agus Lasmono dan Co-Founder 
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Wishnutama Kusubandino ini sepakat untuk membangun sebuah stasiun 

televisi baru di Indonesia, dengan mengusung konsep-konsep dan format 

yang berbeda dengan stasiun televisi lainnya. NET TV memiliki visi yaitu 

menyajikan konten program yang kreatif, inspiratif, informatif, sekaligus 

menghibur. Sebelum resmi mengudara NET TV menjalani siaran percobaan 

sejak tanggal 18 Mei 2013, kemudian resmi mengudara pada tanggal 26 Mei 

2013. NET TV adalah bagian dari kelompok usaha INDIKA GROUP. 

Meskipun bergerak di bidang usaha energi dan sumberdaya di bawah bendera 

Indika Energy Tbk, berdirinya INDIKA dimulai dari sebuah visi untuk 

membangun usaha di bidang media hiburan dan teknologi informasi. Nama 

INDIKA sendiri merupakan singkatan dari Industri Multimedia dan 

Informatika. Saat ini, melalui PT. Indika Multimedia, INDIKA GROUP 

bergerak di bidang usaha promotor, broadcast Equipment, production house 

dan radio.  

NET TV ini hadir dengan format dan konten berbeda dari stasiun televisi 

lain namun  sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. NET 

TV didirikan dengan semangat bahwa konten hiburan dan informasi di masa 

mendatang akan semakin terhubung, lebih memasyarakat, lebih mendalam, 

lebih pribadi, dan lebih mudah diakses. Secara konten, program acara NET 

TV berbeda dengan program acara yang sudah ada. Sesuai dengan 

semangatnya, program acara berita NET wajib menghibur dan sebaliknya, 

program acara hiburan NET harus mengandung fakta, bukan rumor ataupun 

gosip. Tidak hanya hibuan, NET TV bahkan mengolah acara khusus program 

Citizen Journalists yang menjadi wadah bagi masyarakat dan perekam video 
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amatir dalam negeri maupun luar negeri untuk berkarya. Secara tampilan, 

NET TV menampilkan gambar yang lebih tajam dan warna-warna yang lebih 

cerah karena NET TV sudah menggunakan sistem full high definition (Full-

HD). 

Dari lini digital, NET TV membuat terobosan dengan melakukan 

engagement langsung ke para pemirsa, melalui beberapa alat pengukur yang 

terarah. Akun-akun sosial media NET TV pun diberdayakan dengan 

seoptimal mungkin untuk mengurangi jarak antara program acara dengan para 

pemirsanya. Karena itulah, sejak awal NET TV muncul dengan konsep 

multiplatform hingga pemirsanya dapat mengakses tayangan NET TV secara 

tidak terbatas, kapan pun, dan dimanapun permisanya berada. Saat ini, NET 

TV dapat disaksikan melalui siaran terrestrial tidak berbayar, atau free to air. 

NET TV juga dapat disaksikan dengan berlangganan televisi berbayar, 

diantaranya First Media (channel 371), BIG TV (channel 232), Orange TV 

(channel 911), Cepat Net (channel 275), dan Aora TV (channel 275). 

Sementara para pelanggan internet juga dapat mengakses secara live 

streaming melalui web www.netmedia.co.id , youtube.com/netmediatama , 

serta melalui aplikasi di iOS dan Android dengan memasukkan search 

keywoard: Netmediatama Indonesia. 
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4.4 Program Acara Komedi Situasi The East 

Gambar 4.4 

Logo The East 

 

Sumber: https://twitter.com/theeast_net 

 Saat ini, banyak program-program acara televisi di Indonesia maka sudah 

menjadi hal yang penting bagi masyarakat untuk pandai-pandai memilih 

program acara televisi mana yang tidak hanya menghibur, namun juga 

memiliki sifat yang edukatif serta inspiratif. NET TV sebagai salah satu 

stasiun televisi yang memberikan sarana hiburan dan informasi kepada 

masyarakat disetiap program-program acara yang ditanyangkan, dimana salah 

satunya yaitu program acara komedi situasi yang berjudul The East. Program 

ini merupakan salah satu program komedi yang tidak hanya menghibur 

namun juga memberikan edukasi kepada pemirsa tentang bagaimana situasi 

di balik layar sebuah program news yang juga ditayangkan di NET TV.  

 Program acara The East ditayangkan sejak tanggal 31 Januari 2015 rutin 

pada setiap hari sabtu dan minggu pukul 18.00 WIB. Lokasi yang digunakan 

pada tayangan ini merupakan gedung The East NET TV dan dekorasinya 

berupa kantor serta studio on air. Kostum yang digunakan dalam acara ini 

berupa seragam NET TV lengkap. Karakter-karakter yang dimainkan yaitu 
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mulai dari Executive Producer, Producer, Creative, Production Assistant, 

sampai host yang membawakan acara Entertainment News. 

Program ini menyajikan bagaimana situasi di balik layar dari salah satu 

departemen yang ada di stasiun televisi NET. Sebuah program yang 

diceritakan oleh The East adalah program acara Entertainment News yang 

juga ditayangkan di NET TV. Program yang diperankan oleh pemain-pemain 

The East ini menceritakan mulai dari bagaimana merencanakan konten yang 

akan ditayangkan, proses mencari berita, proses produksi, proses editing 

konten, proses di ruangan kontrol, hingga hasil dari proses-proses tersebut 

ditayangkan. Tentu saja dalam tayangan The East ini terdapat konflik-konflik 

yang terjadi dalam keseharian dan disertai dengan komedi dari pemainnya 

yang mengundang gelak tawa pemirsa.  

 

 


