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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Televisi sebagai media massa memiliki fungsi sebagai penyampai 

informasi. Program televisi seperti news, entertainment, bahkan acara komedi 

mampu memberikan informasi yang sekiranya diperlukan oleh khalayak. Fungsi 

lain dari televisi adalah sebagai hiburan. Kehadiran program-program televisi 

yang menghibur sangat diperlukan untuk melepas stres dan kejenuhan sejenak 

setelah seharian beraktivitas. Setidaknya hiburan itu dapat menyegarkan pikiran 

dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari  hari.  

Menurut Effendy (2002 : 21) yang dimaksud dengan televisi adalah 

televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri 

yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah, komunikatornya 

melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menmbulkan keserampakan, 

dan komunikasinya bersifat heterogen. 

Pengaruh siaran televisi terhadap sistem komunikasi tidak pernah terlepas 

dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut 

Prof. Dr. R, Mar’at, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, 

pandangan, persepsi, dan perasaan bagi para penontonnya. Hal ini disebabkan 

 oleh pengaruh psikologis dari televisi itu sendiri, di mana televisi seakan-akan 

menghipnotis penonton, sehingga mereka terhanyut dalam keterlibatan akan kisah 

atau peristiwa yang disajikan oleh televisi (Effendy, 2002 : 122). 
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Pengaruh siaran televisi terhadap sistem komunikasi tidak pernah terlepas 

dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut 

Prof. Dr. R, Mar’at, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, 

pandangan, persepsi, dan perasaan bagi para penontonnya. Hal ini disebabkan 

 oleh pengaruh psikologis dari televisi itu sendiri, di mana televisi seakan-akan 

menghipnotis penonton, sehingga mereka terhanyut dalam keterlibatan akan kisah 

atau peristiwa yang disajikan oleh televisi (Effendy, 2002 : 122). 

Komunikasi massa dengan media televisi merupakan proses komunikasi 

antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu 

televisi. Kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan 

ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai massa cukup besar. Nilai aktualitas 

terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangan cepat. Menurut Effendy 

(2002:123), seperti halnya media massa lain, televisi pada pokoknya mempunyai 

lima fungsi pokok yakni Fungsi Informasi (The Information Function), Fungsi 

Pendidikan (The Education Function), Fungsi Hiburan (The Entartaint Function)  

Fungsi Mempengaruhi dan kontrol sosial. 

Dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang sering memperoleh 

berbagai pemgalaman. Hal ini dikarenakan terintegrasinya kelima indera yang 

dimiliki, tetapi dengan menonton audiovisual, akan mendapatkan 10% dari 

informasi yang diperoleh sebelumnya. Ini sebagai akibat timbulnya pengalaman 

tiruan (Stimulated Experience) dari media audiovisual tadi (Darwanto 2007 :119). 

Perkembangan pertelevisian di Indonesia saat ini sangat pesat, terbukti 

dengan munculnya TVRI sebagai stasiun televisi Negara pada tahun 1962, 
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kemudian diikuti dengan hadirnya RCTI, SCTV, INDOSIAR, GLOBAL TV, 

TRANS TV, dan masih banyak lagi stasiun-stasiun televisi swasta lainnya.  

Televisi merupakan media paling efektif dalam menyampaikan pesan, 

karena televisi memberikan informasi pesan secara audio dan visual. Televisi juga 

menyediakan informasi dan kebutuhan manusia dengan sajian program-program 

yang menarik, kreatif, dan inovatif.  

Tayangan TV bukan lagi menjadi sesuatu yang mahal ataupun sulit dicari, 

hampir disetiap rumah memiliki pesawat televisi. Selain itu kemudahan 

mengakses tayangan televisi juga yang membuat pertelevisian semakin 

berkembang. Selain menggunakan pesawat, kitapun dapat mengakses siaran 

televisi melalui media lain seperti internet TV (internet 3 streaming) atau bahkan 

telepon genggam yang memungkinkan kita mengakses dimanapun dan kapanpun.  

Setiap stasiun TV memposisikan diri sebagai TV yang secara khusus 

menyiarkan tayangan tertentu. Seperti TVRI yang ditayangkan didominasi oleh 

tayangan berita yang mendidik sekaligus mendukung program pemerintah, Kini 

program-program acara hiburan semakin beragam, salah satunya yang 

ditayangkan oleh NET TV.  

Televisi  satu dan yang lainnya saling berlomba menyuguhkan program 

siaran yang menarik sehingga dapat menarik penonton dalam jumlah yang banyak 

dan di sisi lain pun pengiklan juga akan tertarik untuk beriklan di televisi tersebut 

jika jumlah penontonnya banyak. Akan tetapi, terkadang suguhan acara yang 

disiarkan hanya menarik dan menghibur penonton, tanpa memberikan edukasi dan 
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penciptaan nilai-nilai positif yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam 

masyarakat.  

Salah satu TV yang sedang berkembang saat ini adalah NET. NET. yang 

memulai siaran perdana pada bulan Mei 2013, memiliki idealisme untuk 

menciptakan nilai-nilai positif dalam masyarat. NET. ingin mengedukasi 

masyarakat Indonesia agar tetap optimis dalam menghadapi segala persoalan 

sosial, politik, dan budaya dengan melihat dan mencari sisi positif dari situasi 

yang terjadi. NET. sebagai stasiun televisi yang baru, tidak luput dari berbagai 

macam masalah dan hambatan dalam mewujudkan idealismenya. Untuk 

menyebarkan siarannya ke seluruh Indonesia, NET. harus berjuang dengan keras 

dengan acara mengakuisisi televisi-televisi lokal karena NET. tidak mempunyai 

frekuensi siaran nasional seperti RCTI, MNC, SCTV, TRANS TV, dsb. Hal ini 

pun telah diatur melalui UU No. 32 tahun 2012 tentang penyiaran. Karena 

siarannya belum diterima secara nasional, jumlah penontonnya yang masih sedikit 

dan ratingnya masih belum signifikan. Oleh karena itu, fokus dari managemen 

NET. adalah memperluas jaringan siaran di kota-kota di Indonesia, sehingga 

semakin banyak orang yang dapat menikmati tayangan-tayangan yang disuguhkan 

NET.  

Selain itu, kualitas program yang disiarkan pun turut diperhatikan. Konten 

yang menghibur dan mengedukasi, platform yang digunakan dan penggunaan 

teknologi HD (High Definition) menjadi andalan NET. dalam berkembang dan 

bertumbuh di lingkungan yang kompetitif di dunia industri hiburan. 

Perkembangan teknologi dalam distribusi dan produksi meningkatkan jumlah 
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saluran yang tersedia dan menjadi pertarungan untuk mendapatkan perhatian 

konsumen (Küng, 2008: 50). NET. ingin menunjukkan bahwa NET. lah wujud 

dari “Televisi Masa Kini.  

NET. Televisi Masa Kini merupakan salah satu alternatif tontonan hiburan 

layar kaca. NET. hadir dengan format dan konten program yang berbeda dengan 

stasiun TV lain. Sesuai perkembangan teknologi informasi, NET. didirikan 

dengan semangat bahwa konten hiburan dan informasi di masa mendatang akan 

semakin terhubung, lebih memasyarakat, lebih mendalam, lebih pribadi, dan lebih 

mudah diakses.  Karena itulah, sejak awal, NET. muncul dengan konsep 

multiplatform, sehingga pemirsanya bisa mengakses tayangan NET. secara tidak 

terbatas, kapan pun, dan di mana pun. Tayangan atau program-program yang 

ditayangkan NET sangat beragam pada setiap waktu (jam). Khsusunya pada jam-

jam prime time. NET menyuguhkan beberapa hiburan menarik diantaranya, Ini 

talk Show, NET 86, kelas International dan masih banyak lagi (dikutip dari situs 

NET.TV, http://www.netmedia.co.id/about).   

Hal yang kemudian menarik untuk diamati adalah bagaimana NET 

memposisikan fungsi media dalam hal ini televisi kepada Masyarakat, secara 

kasat mata kebanyakan stasion Televisi nasional lebih mengedepankan fungsi 

media hiburan (To Entertain). Bagaimana kemudian dengan keempat fungsi 

media lainnya seperti fungsi Informasi, Mendidik, Membujuk dan kontrol sosial. 

Fungsi media massa adalah menyiarkan informasi (To inform), mendidik (To 

Educate), menghibur (To entertaint), dan membujuk (To Persuade)(Onong, 2004: 

54). Media massa juga semakin banyak melalui transformasi sosial. Media 
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penyiaran, surat kabar, film novel-novel, dan bentuk komunikasi lain menciptakan 

kerangka berpikir yang  sama begi semua warga masyarakat. 

Menarik kemudian mengamati frekuensi kemunculann unsur fungsi media 

dalam tayangan NET TV, karna secara garis besar memang televise yang 

mempunyai tagline masa kini ini mempunyai konsep yang cukup berbeda dengan 

yang lainya. Dari dasar itulah kemudian peneliti membuat sebuah judul karya 

ilmiah yakni :Frekuensi kemunculan fungsi media massa pada stasion televisi 

nasional (Analisis isi pada tayangan NET TV) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah seberapa besar frekuensi kemunculan unsur fungsi media pada tayangan 

NET TV ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

seberapa besar frekuensi kemunculan unsur fungsi media pada tayangan NET TV. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan 

referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi khususnya 

konsentrasi Audio Visual dalam memahami dan menjelaskan isi siaran 
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program acara di televisi  berdasar pada konten yang yang sesuai 

dengan fungsi media. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

dunia pertelevisian Indonesia dalam terus membuat program acara 

yang mempunyai dan menonjolkan fungsi media, seperti mendidik, 

control sosial, informatif dan menghibur dengan seimbang.   

 

 
 

 


