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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia.

Kebutuhan itu semakin seiring dengan tingkatan kemajuan zaman. Perkembangan

komunikasi ditandai dengan adanya teknologi untuk memajukan kemampuan

media yang dipakai sebagai saluran komunikasi. Media cetak ataupun media

elektronik mendukung penyebaran informasi agar bisa memenuhi kebutuhan

manusia dalam bidang komunikasi secara lebih efisien. Media massa maupun

menjangkau komunikasinya secara luas, dalam jumlah yang besar dan dalam

waktu yang bersamaan. Hal tersebut berkaitan dengan kekuatan media massa yang

mampu secara luas dan mencakup kawasan yang tidak bisa dijangkau.

Televisi sebagai satu media massa yang memiliki fungsi dan peran besar

bagi khalayak pemirsanya, karena selain siarannya yang dapat didengar (audible)

dan dapat dilihat (visible), siaran televisi juga memiliki sifat - sifat langsung,

stimulan, intim, dan nyata. Selain itu, televisi juga dianggap telah berhasil

menjalankan fungsinya untuk memberikan siaran yang informatif, hiburan dan

pendidikan kepada masyarakat (Mulyana, 1997:169)

Menurut Effendy dalam ilmu teori dan filsafat komunikasi, media televisi

sebagai salah satu pelopor dalam penyebaran informasi dengan menggunakan

perangkat satelit. Hal ini menjadikan informasi berkembang pesat dan juga

muncul globalisasi teknologi informasi dimanapun yang bisa disaksikan lewat
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siaran jaringan televisi dengan membawa dampak yang begitu besar, baik dalam

bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya.

Media televisi pada hakekatnya adalah movie atau movie picture in the

home, yang membuat pemirsa tidak perlu keluar rumah untuk menonton. Hal

tersebut merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki televisi dan keunggulan

yang lain adalah tersaji dalam bentuk audiovisual, dengan kata lain televisi adalah

perpaduan antara radio dan film. Selain unsur kata - kata, sound effect, musik

seperti radio, televisi juga mempunyai unsur visual berupa gambar hidup yang

mampu menimbulkan kesan yang mendalam pada pemirsa sehingga seolah - olah

khalayak berada di tempat peristiwa yang disiarkan oleh pemancar televisi itu

(Effendy,2003:177).

Sebagai bentuk komunikasi lain, stasiun televisi menyiarkan program

acara semata - mata untuk mencapai tujuan komunikasi. Sedangkan tujuan

komunikasi sendiri akan tercapai apabila ada pandangan yang sama antara

komunikator dan komunikannya dalam menafsirkan pesan. Pesan merupakan

saran untuk memberikan keakraban aktif dan memiliki derajat seletivitas yang

tinggi, maka pesan harus dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian

audiens.

Di Indonesia, televisi merupakan medium terfavorit bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman menurut Mulyana dalam buku "Bercinta

Dengan Televisi" (1997:285), dunia pertelevisian menunjukkan pertumbuhan

yang mengudara antara lain : TVRI, RCTI (1989), SCTV (1990), ANTV (1993),

INDOSIAR (1995). Bertambahnya stasiun televisi ini berdampak juga pada
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persaingan yang timbul diantara mereka, berusaha menyajikan informasi, hiburan,

dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan khalayak melalui program acara yang

ditampilkan.

Maraknya persaingan antara stasiun televisi swasta pada program acara

yang dibuat, mulai dari acara berita, musik, film, sinetron, pendidikan, kesehatan,

misteri, kriminalitas, talk show, komedi, sampai acara yang menampilkan subjek

atau objek realitas kehidupan, yakni program acara yang berdasarkan kisah nyata.

Dengan berbagai macam acara yang ditampilkan, akan membuat para pemirsa

televisi bebas untuk memilih acara - acara mana yang disukai, namun acara yang

memberikan suguhan hiburan yang membuat orang terhibur adalah acara komedi.

Pemirsa (television watcher) adalah sasaran komunikasi melalui siaran

televisi yang heterogen, masing - masing individu memiliki kerangka acuan

(frame of reference) yang berbeda antara satu sama lainnya. setiap individu

berbeda bukan saja dalam hal usia dan jenis kelamin, tetapi juga dalam latar

belakang sosial dan kebudayaannya, sehingga berbeda pula dalam pekerjaan,

pandangan hidup, agama dan kepercayaan, pendidikan, cita - cita, keinginan,

kesenangan dan lain sebagainya. Kegiatan pemirsa dalam menonton acara televisi

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan mereka, baik

kebutuhan berupa informasi dan hiburan. Pemirsa ingin mencari kesenangan,

televisi dapat memberikan hiburan. Pemirsa mengalami masalah atau goncangan

jiwa, televisi memberikan kesempatan untuk melarikan diri dari kegiatannya.

Pemirsa kesepian dan televisi berfungsi sebagai sahabat. Demikian besarnya peran
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televisi dalam memenuhi kebutuhan, maka televisi dapat memuaskan kebutuhan

pemirsa akan hiburan (Effendy, 2003:61)

Dalam hubungannya dengan penggunaan media massa khususnya televisi,

tentu saja tidak lepas dari adanya kebutuhan serta dorong dan yang timbul dan

perkembangan dalam diri individu, sehingga seseorang menggunakan televisi

sebagai sumber informasinya. Dorongan inilah yang sering disebut dengan motif.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan

eksistensinya (Effendy, 2003:45)

Diantara stasiun swasta lainnya, NET TV sudah mengklaim diri sebagai

channel pertama di Indonesia yang memberikan tayangan berkualitas, edukatif,

dan berani tampil beda. NET TV tidak ingin menayangkan acara mainstream yang

terkesan murahan, mengutamakan informasi menarik dari dalam dan luar negeri

yang bermanfaat dan bisa mendidik masyarakat Indonesia. Mereka sangat up to

date dengan pembawaan yang elegan. NET TV rupanya paham betul

perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Jadi mereka menyediakan gambar

yang jernih dan sangat baik lewat channel HD. Khususnya untuk memanjakan dan

memudahkan pemirsa yang punya televisi berkualitas gambar HD, NET TV juga

eksis dan rajin berbagai info di sosial media, seperti YouTube dan Twitter.

(https://www.duniaku.net/2015/08/06/net-tv-tv-indonesia-terbaik/)

GARAGE LIFE merupakan sebuah program baru NET yang mulai tayang

sejak Minggu, 13 November 2016. Program ini mengangkat tema custom culture

yang saat ini sudah cukup memiliki basis dikalangan masyarakat khususnya di

wilayah perkotaan. Ini merupakan kegiatan memodifikasi kendaraan berupa mobil
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ataupun motor. Walaupun telah memiliki basis penggemarnya sendiri, custom

culture belumlah menjadi sebuah hal yang dipahami seluruh kalangan sehingga

membuat program televisi semacam ini bisa dikatakan merupakan sebuah langkah

berani NET TV. Program ini dengan harapan untuk mengenalkan custom culture

kepada kalangan masyarakat yang lebih luas.

Ulasan mengenai GARAFE LIFE dimulai dengan memperkenalkan ketiga

sosok kunci dalam program ini, ada Veroland sebagai seorang custom builder,

Jujuk Margono yang bekerja sebagai seorang jurnalist, serta juga Iman selaku

shop owner. Kegiatan memodifikasi motor atau mobil kini memang menjadi

sebuah fashion baru bagi masyarakat perkotaan. Selain menjadi hobi, dunia

custom culture kini juga menjadi sebuah gaya hidup.

Tak jarang event - event besar bertemakan kustom kulture juga

diselenggarakan di berbagai kota - kota besar di Indonesia, contohnya Jakarta,

Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Hadirnya event - event tersebut juga menjadi

faktor tinggi antusias masyarakat terhadap dunia custom culture.

Tayangan GARAGE LIFE dapat memenuhi kebutuhan remaja Surabaya.

Kebutuhan tersebut antara lain, kebutuhan motif informasi yaitu banyak remaja

Surabaya yang memodifikasi motor terhadap custom culture tetapi masih kurang

informasi tentang custom culture, kebutuhan motif identitas yaitu masih

sedikitnya remaja Surabaya yang memodifikasi motor sesuai custom culture yang

benar sesuai minatnya, kebutuhan motif integrasi dan interaksi sosial yaitu dengan

melihat program acara Garage Life pemirsa dapat menjadikan sebagai referensi

tentang modifikasi custom culture atau dapat juga menjadi bahan perbincangan
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dengan teman yang berminat custom culture, serta kebutuhan hiburan yaitu

kurangnya acara - acara otomotif di Surabaya. Hal inilah yang membuat remaja

Surabaya memerlukan sebuah tayangan televisi yang dapat menambah informasi

di dunia custom culture.

Menurut Onong, sikap adalah suatu kesiapan kegiatan (preparatory

activity) suatu kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan

menuju atau menjauhi nilai - nilai sosial (Sutisna, 2003:1999). Dengan adanya

tayangan Garage Life yang mampu menginovasi serta mengedukasi remaja

Indonesia. Sikap adalah suatu kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi ataupun nilai. Sikap disini bukan

perilaku, tetapi lebih merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara

tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap bisa berupa orang, situasi informasi,

maupun kelompok (Sobur, 2003:361). Dapat dipahami bahwa manusia dilingkupi

dengan masalah - masalah yang mengharuskan untuk memiliki sikap.

Sikap dikatakan sebagai respon yang akan timbul jika individu diharapkan

pada suatu stimulus yang menghendaki timbulnya reaksi individu. Respon yang

timbul terjadi sangat evaluative, berarti bentuk respon yang dinyatakan sebagai

sikap itu didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi

kesimpulan nilai terhadap stimulus dalam bentuk baik buruk, positif atau negatif,

menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka, yang kemudian

mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Rakhmat, 2001:40).

Pendekatan yang digunakan untuk meneliti sikap pemirsa dalam menonton

acara Garage Life adalah pendekatan dengan Teori S-O-R dalam pengaruh



7

eksternal ini yang dapat menjadi stimulus dan memberikan rangsangan sehingga

berubahnya sikap dan tingkah laku seseorang. Untuk keberhasilan dalam

mengubah sikap maka komunikator perlu memberikan tambahan stimulus

(penguatan) agar penerima berita mau mengubah sikap. jika teori S-O-R kita

hubungkan dengan keberadaan remaja, maka kekuatan rangsangan televisi begitu

kental dalam memantulkan respon yang sebanding. Sistem seleksi yang

semestinya melalui proses penyaringan yang ketat terkalahkan oleh sifat mudah

dipengaruhi. (Effendy, 2003:289).

Objek dalam penelitian ini adalah para peminat modifikasi yang berusia

17-21 tahun, karena pada kategori usia tersebut sesuai dengan ketentuan tayangan

Garage Life yaitu R-BO (Remaja - Bimbingan Orang Tua).

Alasan peneliti memilih program acara Garage Life karena tayangan

Garage Life berbeda dengan program acara televisi lainnya. Garage Life

mempunyai kelebihan karena yang membawa acara tersebut orang - orang

berpengelaman dan sudah lama berkecimpung di dunia modifikasi custom culture.

Selain itu dengan adanya Garage Life, peminat modifikasi di Surabaya dapat

mengetahui informasi lebih banyak tentang bahan - bahan yang digunakan untuk

modifikasi yang tidak bisa didapatkan di Surabaya.
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Rating Garage Life dari zulu.id mendapatkan bintang 5 sebanyak 75

persen bintang 4 sebanyak 7 persen bintang 3 sebanyak 5 persen bintang 2

sebanyak 7 persen dan bintang 1 sebanyak 7 persen dari seluruh pengguna zulu.id

yang menyaksikan Garage Life, bahkan zulu.id mengupload ulang video atau

tayangan yang telah ditayangkan oleh NET TV agar dapat dilihat kembali oleh

pengguna zulu.id.

Sementara dipilihnya kota Surabaya sebagai lokasi penelitian disebabkan

banyak peminat modifikasi kustom kulture dan Surabaya menjadi salah satu

tempat Festival Kustom dan Moto Culture terbesar di Indonesia

(http://suryanation.id/suryanationmotorland/event/2017). Berdasarkan uraian

diatas maka peneliti ini mengambil judul "Sikap Remaja Surabaya Terhadap

Tayangan Garage Life di NET TV".
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sikap Remaja Surabaya

Terhadap Tayangan Garage Life di NET TV ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penilitian ini untuk

mengetahui sikap Remaja Surabaya Terhadap Tayangan Garage Life di NET TV.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu komunikasi terutama dalam jurnalistik yaitu

televisi sebagai bahan masukan yang berguna bagi penelitian

selanjutnya.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan pada para

pengelola televisi yang ada di Indonesia tentang acara yang

ditayangkan. Tentang kriteria acara - acara televisi yang disukai

masyarakat.


	



