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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Mata Najwa adalah program talkshow unggulan Metro TV yang dipandu 

oleh jurnalis senior, Najwa Shihab. Talkshow ini ditayangkan setiap hari Rabu 

pukul 20:05 hingga 21.30 WIB. Disiarkan perdana sejak 25 November 2009, 

Mata Najwa konsisten menghadirkan topik-topik menarik dengan narasumber 

kelas satu. Sejumlah tamu istimewa telah hadir dan berbicara di Mata Najwa, di 

antaranya mantan Presiden RI, BJ Habibie (episode: Separuh Jiwaku Pergi), 

mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (episode: Pemimpin Bernyali), Menteri 

BUMN Dahlan Iskan (episode: Komandan Koboi), dan Gubernur DKI Jakarta 

Joko Widodo (episode: Laga Ibukota) (Matanajwa.com, 2011). 

Mata Najwa telah berhasil meraih sejumlah penghargaan di dalam dan 

luar negeri. Di tahun 2010, episode ”Separuh Jiwaku Pergi” terpilih menjadi salah 

satu nominasi The 15th Asian Television Awards untuk kategori ”Best Current 

Affair Program”.  Di tahun 2011 Mata Najwa mendapat anugerah Dompet Dhuafa 

Award sebagai talkshow terinspiratif. Di tahun yang sama, Mata Najwa masuk 

menjadi salah satu nominasi KPI Award kategori ”Talkshow Terbaik” 

(Matanajwa.com, 2011).  

Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2010 hingga 2012, Mata Najwa 

berhasil terpilih sebagai Brand yang paling direkomendasikan oleh Majalah SWA. 

Mata Najwa juga mendapat penghargaan The Word of Mouth Marketing Award di 
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tahun 2011. Pada 2014, memasuki usia tahun ke-4, Mata Najwa berhasil 

mendapat KPI Award sebagai "Program Talkhow Terbaik". Pada 2015, kembali 

Mata Najwa berhasil mendapat KPI Award sebagai "Program Talkshow Terbaik" 

(Matanajwa.com, 2011). 

Maraknya bermunculan program talkshow di Indonesia, membuat tim 

Mata Najwa berusaha untuk terus menghadirkan sesuatu yang berbeda dan 

menarik bagi pemirsanya. Di tahun ke-4 mengudara, Mata Najwa kembali 

mengemas ulang on air presentation bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

program, tetap menghadirkan narasumber kelas satu yang dilengkapi dengan tata 

panggung megah di grand studio Mata Najwa dan dihadiri langsung oleh ratusan 

penonton. Untuk memperluas target pemirsa ke ranah penonton muda Mata Najwa 

juga melakukan kegiatan off air yaitu dengan mendatangi beberapa kampus di 

Indonesia, biasa disebut dengan Mata Najwa on Stage.  

Topik dari acara talk show Mata Najwa tidak bersifat monoton dan 

terpusat pada satu masalah saja, tapi tayangan ini juga mengulas berbagai topik 

atau kasus dari sudut pandang yang berbeda. Acara talk show Mata Najwa 

merupakan suatu acara yang bermutu yang menampilkan bintang tamu dari 

kaangan tokoh-tokoh yang sedang hangat dibicarakan, termasuk para tokoh politik 

di tanah air. Tayangan acara tersebut diharapkan dapat membentuk persepsi 

pemirsanya, khususnya para mahasiswa yang selalu ingin menambah wawasannya 

melalui acara yang berbobot atau memiliki nilai informasi yang tinggi.  

Para tokoh politisi yang menjadi bintang tamu dalam tayangan Mata 

Najwa di Metro TV berasal dari berbagai partai politik (parpol) di Indonesia. 
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Secara teoritis, dari sudut pandang publik, partai politik adalah kanalisasi dari 

kepentingan masyarakat agar diperjuangkan menjadi kebijakan negara. Parpol 

yang sukses adalah partai yang dekat dengan masyarakat sekaligus memiliki 

kemampuan untuk berada dalam lingkar kekuasaan agar dapat mengarahkan 

kebijakan negara sesuai kehendak masyarakat. Namun, hal ini belum menjadi 

realitas di Indonesia. Masyarakat tampak tidak dekat dengan parpol dan 

cenderung memiliki pandangan negatif. Sebaliknya, parpol sering kali 

menyalahkan masyarakat ketika mendapati kenyataan persepsi negatif terhadap 

politisi ataupun institusi partai (Hanan, 2015). 

Dalam berbagai jajak pendapat publik yang dilakukan Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak 2004, 

secara konsisten ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan 

negatif terhadap institusi parpol dan para politisi. Karena para politisilah yang 

mengisi lembaga DPR, persepsi terhadap DPR pun secara konsisten cenderung 

negatif. Menurut LSI, di awal tahun 2015, tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

parpol dan DPR berada di kisaran 50 persen. Ini angka terendah dibandingkan 

dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden sebesar 83 persen, 

KPK 81 persen, dan TNI 83 persen. Angka ini lebih rendah lagi pada 2014, 

setelah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pada Oktober 2014, kepercayaan 

terhadap parpol dan DPR ada di kisaran 40 persen. Peningkatan pada awal 2015 

dapat saja dimaknai positif, tetapi kemungkinan besar peningkatan kepercayaan 

itu lebih karena tingkat harapan masyarakat yang tinggi ke pemerintahan baru 

(Hanan, 2015). 
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Persepsi negatif masyarakat ini tampaknya berkorelasi dengan apa yang 

tergambar dan terlihat oleh masyarakat atas perilaku atau informasi yang sampai 

kepada mereka tentang parpol dan politisi di dalamnya. Ketika diminta 

menggambarkan parpol dan politisi, dalam berbagai jajak pendapat tersebut, tiga 

hal yang paling diingat masyarakat semuanya negatif. Biasanya masyarakat selalu 

mengemukakan bahwa politisi adalah orang yang hanya peduli pada kepentingan 

pribadinya, banyak berjanji, tetapi lebih sering tidak menepatinya, dan lebih suka 

bicara tentang diri mereka. Dengan ingatan negatif seperti ini, tak mengherankan 

kalau tingkat kepercayaan publik akan selalu rendah terhadap parpol (Hanan, 

2015). 

Tidak hanya politisi senior, para politisi muda pun mendapat persepsi 

yang negatif dari masyarakat. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Minggu 30 

Oktober 2011 merilis hasil survei terbaru mereka tentang persepsi masyarakat 

terhadap politisi muda. Hasil jajak pendapat tersebut menyimpulkan adanya 

kekecewaan yang besar pada masyarakat terhadap kiprah politisi muda akhir-akhir 

ini. Hasil survei tersebut menunjukkan hanya 24,8% responden yang menilai 

kinerja politisi muda cukup baik. Selebihnya (75,2%) menilai buruk 

(http://petapolitik.com).  

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa 

tentang integritas politisi. Integritas adalah kemampuan orang untuk mewujudkan 

apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu 

kenyataan (Mulyadi, 2007:145). Menurut Agoes (2013:229), indikator perilaku 

integritas adalah: (1) Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik, (2) 
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Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (value) dan keyakinannya, (3) 

Bertindak berdasarkan nilai (value) meskipun sulit untuk melakukan itu, dan (4) 

Bertindak berdasarkan nilai (value) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup 

besar. Integritas tersebut merupakan integritas yang melekat secara personal pada 

seorang politisi. Integritas politisi tersebut dapat dipersepsi oleh masyarakat atau 

khalayak dari tayangan Mata Najwa di Metro TV yang memang menampilkan 

para bintang dari berbagai tokoh politik atau politisi, dimana salah satu dari 

kalangan masyarakat tersebut adalah khalayak mahasiswa.  

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat merupakan khalayak yang 

membutuhkan segala informasi yang ada di sekelilingnya. Mahasiswa akan 

mencari sumber informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuannya. 

Acara talk show Mata Najwa merupakan acara yang menggugah, bermanfaat dan 

dapat dijadikan alternatif untuk menambah wawasan mereka.  

Tayangan Mata Najwa di Metro TV seringkali menghadirkan bintang 

tamu politisi yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat seperti Jokowi 

(Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, Presiden RI), Basuki Tjahaya Purnama 

alias Ahok (saat masih di Partai Gerindra), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), 

Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Enthus Susmono (Bupati Tegal), 

Ruhut Sitompul (Partai Demokrat), dan sebagainya. Kehadiran para tokoh politik 

inspiratif tersebut dalam tayangan Mata Najwa turut membantu menghapus 

pandangan negatif masyarakat tentang politisi. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Terpaan Tayangan Mata Najwa di 

Metro TV dengan Persepsi Tentang Integritas Politisi”. 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah penelitian ini yaitu: bagaimana persepsi mahasiswa tentang integritas 

politisi dalam acara Mata Najwa? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang integritas politisi dalam 

acara Mata Najwa di Metro TV. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi pengembangan ilmu komunikasi. Hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh lagi hasil temuan ini pada 

masalah yang sama. 
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2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak

pemroduksi tayangan Mata Najwa dan Metro TV dalam mengevaluasi

dampak dari tayangan Mata Najwa terhadap persepsi masyarakat tentang

integritas politisi, khususnya mahasiswa.


