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Perkembangan dunia yang semakin maju membuat orang perlu mendapatkan informasi yang 

cepat dan mudah serta komplek dan salah satunya adalah media televisi. Masyarakat dituntut 

aktif di dalam memilih program atau tayangan yang mereka minati yaitu dengan memilih 

tayangan televisi yang memiliki kelebihan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tayangan 

variety show sekarang ini semakin banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah 

tayangan Extravaganza. Sekarang tinggal bagaimana individunya saja memilih mana tayangan 

yang terbaik dan menghibur. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tindakan Masyarakat Menonton Tayangan 

Extravaganza di Trans TV. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

tinggi tindakan masyarakat di Desa Rengel dalam menonton tayangan Extravaganza di Trans 

TV. 

Tindakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan. Menurut 

Ritzer George tindakan adalah sesuatu yang dilakukan individu sepanjang mempunyai makna 

atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan ke tindakan orang lain, benda mati atau obyek fisik 

semata. (Ritzer George, 2002 : 38).  

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan sampel berjumlah 73 orang dan teknik pengambilan 

sampelnya menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 

dokumentasi dan observasi. Instrumen penelitian menggunakan angket yang digunakan untuk 

mengungkap penilaian masyarakat terhadap tayangan Extravaganza. Sedangkan dalam teknik 

analisa datanya menggunakan statistik deskriptif. 

Berdasarkan hasil analisis akhir tindakan masyarakat menonton tayangan Extravaganza 

diperoleh nilai rata-rata 2,25. Maka kesimpulan dari penelitian ini menyatakan tindakan 

masyarakat di Desa Rengel di dalam menonton tayangan Extravaganza di Trans TV adalah 

masuk dalam kategori sedang. Dalam penelitian ini kategori sedang dapat diartikan bahwa 

masyarakat Desa Rengel dalam menonton tayangan extravaganza di Trans Tv tidak terlalu tinggi 

dan tidak terlalu rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan masyarakat di dalam 

menontin extravaganza biasa saja. 

Sebagai rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan kualitas tayangan Extravaganza dengan 

melkaukan perubahan seperti, tayangan tidak hanya memberikan hiburan tetapi menyajikan 

informasi yang bermanfaat dan mendidik penonton. Meningkatkan sosialisasi tayangan 

extravaganza kepada masyarakat melalui iklan, baik di media cetak maupun elektronik sehingga 

tindakan masyarakat menonton extravaganza tinggi yang secara tidak langsung akan 

meningkatkan harga jual tayangan 

 


