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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembagan media massa dari tahun ke tahun semakin pesat 

berkembang apalagi dalam media massa elektronik. Kemajuan media massa 

khususnya media televisi saat ini semakin pesat dimana siaran televisi telah 

memungkinkan masyarakat luas dapat dengan cepat dan mudah mengetahui 

berbagai perkembangan mutakhir yang terjadi diberbagai penjuru dunia. 

 Media, khususnya media massa tak sekedar mekanisme distribusi 

informasi yang sederhana. Media dianggap sebagai organisasi sosial yang 

sangat kompleks di masyarakat karena keterkaitannya dengan fungsi dan 

struktur serta perubahan masyarakat.
1
 

Media massa sebagai sarana informasi menjadi bagian penting dalam 

kehidupan manusia. Media massa adalah media komunikasi dan informasi 

yang melakukan penyebaran informasi secara masal atau menyeluruh. Malalui 

media massa dalam bentuk cetak maupun elektronik, program maupun 

informansi gencar disajikan dalam bentuk yang dikemas secara menarik. 

Media massa menjadi sumber kebetuhan informasi masyarakat dewasa ini.
2
 

Media massa adalah saluran-saluran atau cara pengiriman bagi pesan-

pesan massa. Media massa dapat juga berupa surat kabar, video, CD-ROM, 

komputer, TV, radio dan sebagainya. Pada media baru terdiri atas teknologi 

berbasis komputer, yaitu termasuk e-mail, internet, televisi kabel digital, 

teknologi video seperti DVD, pesan instan dan telepon genggam.
3
 

Media massa memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam memberikan berbagai informasi dan hiburan. Terutama 

setelah hadirnya televisi sangat memperluas cakupan komunikasi massa.
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Semakin berkembangnya media massa, maka akan berbagai cara pula 

dilakukan agar media massa dapat memberikan kepuasan bagi khalayak. 

Kebutuhan akan mendapatkan informasi melalui media terus meningkat. 

Orang akan bisa memperoleh informasi melalui media-media yang ada baik 

berupa koran, radio, televisi maupun internet. Media massa telah telah masuk 

(pervarise) ke kehidupan mesyarakat modern. Media massa telah menyentuh 

hampir semua aspek sehari-hari dalam kehidupan kita.
5
 

Sekarang ini televisi merupakan media komunikasi yang paling 

populer dan digemari oleh masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, maupun 

orang dewasa. Televisi adalah media komunikasi audio visual yang memiliki 

sifat fisik antara lain dapat di dengar dan dilihat, daya rangsang tinggi, daya 

jangkau luas.
6
 Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui 

sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut, atau antariksa 

dengan menggunakan spektrum frekuensi melalui udara, kabel, dan media 

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 

dengan perangkat penerimaan siaran.
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Dilihat dari lahirnya televisi, televisi muncul belum lama sekitar tahun 

70an dengan berbagai percobaan komersil yang dilakukan di Amerika Serikat 

dan Inggris dan berkembang setelah perang dunia ke II sekitar tahun 1962. 

Masuknya televisi ke indonesia tepatnya di Jakarta berhubungan dengan 

peristiwa olahraga Asia ke 4 diamana Indonesia mendapatkan giliran menjadi 

tuan rumah peresmian televisi bersama dengan dibukanya pesta olahraga itu 

oleh presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1962.
8
 Kelebihan media 

televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang 

dicapai massa cukup besar. Disini televisi diletakkan pada kerangka postif, 

sebagai media pertukaran informasi, pemikiran dan karya, sebagai bahan 

kajian ilmiah, dokumentasi, dan lain sebagainya.   
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Perkembang televisi di Indonesia sudah sangat pesat dan sudah banyak 

terdapat televisi swasta Nasional dan televisi swasta Daerah, hal ini yang 

mendorong pelaku media massa menyajikan program-program untuk 

kebutuhan dan kepuasan masyarakat baik informasi dan hiburan. Salah satu 

program unggul di televisi yaitu Sportaiment atau Berita olahraga. 

Sportaiment hadir dikarenakan perkembangan dunia olahraga serta keingin 

tahuan masyarakat akan informasi-informasi seputar olahraga dan kehidupan 

para atlit. Di Televisi Indonesia  terdapat tiga program Sportaiment yang 

diminati yaitu Kabar Arena di Tv One, One Stop Football di Trans 7 dan Net 

Sport di Net Tv. Penyajian Informasi oleh media televisi menjadi salah satu 

kajian yang menarik untuk diteliti untuk melihat sejauh mana media dapat 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan khalayak.  Berdasarkan hasil observasi 

pada komunitas United Indonesia Chapter of Pekanbaru, member komunitas 

lebih dominan memilih menonton Net Sport ketimbang dua program lainnya.        

NET singkatan dari News and Entertainment Television adalah 

sebuah stasiun televisi swasta terestrial nasional di Indonesia yang didirikan 

pada 18 Mei 2013 dan resmi diluncurkan pada 26 Mei 2013. NET 

menggantikan siaran terestrial Spacetoon yang sebagian sahamnya telah 

diambil alih oleh Indika Group. Berbeda dengan Spacetoon yang acaranya 

ditujukan untuk anak-anak, program-program NET. ditujukan kepada keluarga 

dan pemirsa muda. NET juga memiliki program-program yang menarik dan 

menayangkan program yang berisi informasi bagi kebutuhan masyarakat luas. 

Pada umumnya setiap orang menyukai tayangan atau program sportaiment 

(berita olahraga). Net sport NET TV merupakan tayangan berita olahraga 

terfavorit dengan penyajian yang menarik.
9
 

Pada net sport ini mengulas berita terkini mengenai berbagai cabang 

olahraga dan profil atlit berprestasi dengan bahasa yang santai sekaligus 

elegan. Pada program ini tayang dua kali seminggu setiap hari sabtu dan 

minggu pada pukul 13.00 wib. Pada program NET Sport ini berita yang 

disajikan uptodate dengan menyajikan informasi-informasi berita olahraga 
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dalam negeri dan luar negeri baik dari cabang olahraga sepak bola, badminton, 

balapan, tenis, dan beberapa olahraga lainnya. Dalam penyajian informasinya 

NET Sport selalu memberikan informasi akurat dan lengkap dengan didukung 

visual gambar yang baik dan berkualitas. Program ini semakin menarik 

dengan pembawaan host yang berkompeten di bidang olahraga.  

Dalam setiap penyajian informasi dan berita olahraga, Net Sport selalu 

berupaya memberikan sajian yang menarik. Salah satu sajian informasi yang 

menarik ialah sajian informasi Liga Inggris yang dikemas dengan data 

mengenai highlight pertandingan, analisis pertandingan, profil atlit dan tim. 

Manchester United yang merupakan salah satu klub besar di Liga Inggris 

tentunya selalu mendapat porsi dalam setiap ulasan informasi di Net Sport. 

Hal ini juga yang mendorong member komunitas United Indonesia Chapter of 

Pekanbaru untuk menonton Net Sport di Net TV. 

Kota Pekanbaru yang merupakan kota metropolitan memiliki berbagai 

komunitas salah satunya komunitas United Indonesia Chapter Pekanbaru. 

Komunitas ini sangat mengemari tayangan berita sport khususnya pada berita 

sepak bola sehingga membuat eksistensi komunitas ini berpengaruh di 

pekanbaru. Komunitas ini juga mengemari  menonton tayangan Net Sport ini. 

Ulasan Sejarah berdirinya komunitas United Indonesia Chapter Pekanbaru, 

ketika Founder COP Andri menjadi mahasiswa di Bandung bertemu dengan 

Ucup dan Dyan Fajar Lazuardi di Pekanbaru pada tahun 2007. Pada awalnya 

mereka berkumpul biasa pada saat ada pertandingan Manchester United. 

Seiring berjalannya waktu perkumpulan mereka semakin bertambah, melalui 

promo media Facebook. Kemudian mereka sepakat untuk bergabung Ke 

United Indonesia Pusat yang awal Terbentuknya juga di tahun 2007. United 

Indonesia COP resmi terbentuk pada tanggal 13 April 2008. United Indonesia 

Chapter Of Pekanbaru atau yang lebih familiar dikenal dengan COP, 

merupakan perkumpulan dari sesama Fans Manchester United Football Club. 

Keunggulan yang selalu kita Munculkan adalah kekeluargaan dan 

kebersamaan. Karena Jargon utama kita (United Indonesia) adalah United 
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Together atau bersatu bersama. Banyak menambah sahabat, keluarga dan info-

info yang saling bertukar didalam komunitas ini.
10

 

Dan hampir seluruh member komunitas United Indonesia Chapter 

Pekanbaru menonton tayangan net sport ini untuk mendapatkan berita 

olahraga terupdate. Dari tayangan yang disajikan apakah terdapat tingkat 

kepuasan yang diterima oleh penonton khususnya pada komunitas United 

Indonesia Chapter Pekanbaru, baik dari sisi informasi yang disajikan dan 

visual gambar yang ditampilkan. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, penelitian 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “ Pengaruh menonton 

tayangan NET Sport di NET TV terhadap kepuasan komunitas United 

Indonesia Chapter Pekanbaru” 

 

B. Penegasan Istilah  

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat 

penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita 

inginkan. Pengaruh dapat diartikan mengena jika perubahan (P) yang 

terjadi pada penerima sama dengan tujuan (T) yang diinginkan oleh 

komunikator (P =T), atau seperti rumus yang dibuat oleh jamias (1989), 

yakni pengaruh (P) sangat ditentukan oleh sumber, pesan, media, dan 

penerima (P=S/P/M/P).   

Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behavior). Pada tingkat 

pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan 

perubahan pendapat. 
11

 

2. Tayangan Net Sport  

Net Sport merupakan Program acara berita yang menyajikan 

cuplikan olahraga. Selain itu acara ini juga menyajikan profil-profil atlit, 
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dan lain-lain. Pada net sport ini mengulas berita terkini mengenai berbagai 

cabang olahraga dan profil atlit berprestasi dengan bahasa yang santai 

sekaligus elegan. Pada program ini tayang dua kali seminggu setiap hari 

sabtu dan minggu pada pukul 13.00 wib. Pada program NET Sport ini 

berita yang disajikan uptodate dengan menyajikan informasi-informasi 

berita olahraga dalam negri dan luar negri baik dari cabang olahraga 

sepakbola, badminton, balapan, tenis, dan beberapa olahraga lainnya. 

Dalam penyajian informasinya NET Sport selalu memberikan informasi 

akurat dan lengkap dengan didukung visual gambar yang baik dan 

berkualitas. Program ini semakin menarik dengan pembawaan host yang 

berkompeten dibidang olahraga.
12

 

Program Net Sport terdiri dari : 

a. Higlight pertandingan olahraga, yang paling di utamakan dalam 

program ini yaitu berita seputar sepak bola 

b. Profil tim atau atlit olahraga  

c. Analisis pertandingan olahraga  

d. Segmen challenge berhadiah untuk para penonton.  

3. Komunitas United Indonesia Chapter Pekanbaru 

Sejarah berdirinya komunitas United Indonesia Chapter 

Pekanbaru, ketika Founder COP Andri menjadi mahasiswa di Bandung 

bertemu dengan Ucup dan Dyan Fajar Lazuardi di Pekanbaru pada tahun 

2007. Pada awalnya mereka berkumpul biasa pada saat ada pertandingan 

Manchester United. Seiring berjalannya waktu perkumpulan mereka 

semakin bertambah, melalui promo media Facebook. Kemudian mereka 

sepakat untuk bergabung Ke United Indonesia Pusat yang awal 

Terbentuknya juga di tahun 2007. United Indonesia COP resmi terbentuk 

pada tanggal 13 April 2008. United Indonesia Chapter Of Pekanbaru atau 

yang lebih familiar dikenal dengan COP, merupakan perkumpulan dari 

sesama Fans Manchester United Football Club. Keunggulan yang selalu 
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kita Munculkan adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Karena Jargon 

utama kita (United Indonesia) adalah United Together atau bersatu 

bersama. Banyak menambah sahabat, keluarga dan info-info yang saling 

bertukar didalam komunitas ini. Untuk member yang aktif saat ini 200 

orang. Member yang aktif ini adalah member yang memiliki kartu anggota 

dan expired. Jika dijumlah dengan Member simpatisan mencapai 500 

lebih.
13

 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi masalah 

a. Besar pengaruh program NET Sport terhadap pengetahuan olahraga 

Komunitas United Indonesia Chapter of  Pekanbaru.  

b. Kepuasan pada Komunitas United Indonesia Chapter of Pekanbaru 

dalam menonton program NET Sport.  

2. Batasan Masalah  

Pada net sport ini mengulas berita terkini mengenai berbagai 

cabang olahraga dan profil atlit berprestasi dengan bahasa yang santai 

sekaligus elegan. Pada program ini tayang dua kali seminggu setiap hari 

sabtu dan minggu pada pukul 13.00 wib. 

Berdasarkan masalah diatas begitu luas, maka penulis membatasi 

masalah yaitu mengenai pengaruh menonton tayangan NET Sport di Net 

Tv terhadap kepuasan Komunitas United Indonesia Chapter Of 

Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti dalam permasalahan ini adalah seberapa 

besar  pengaruh menonton tayangan NET Sport di Net Tv terhadap 

kepuasan Komunitas United Indonesia Chapter Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh program NET Sport terhadap kepuasan Komunitas United 

Indonesia Chapter Pekanbaru.  

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Akademis  

Untuk sumbangsih pemikiran penulis, yang dapat dijadikan 

referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi broadcasting.  

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi program 

televisi untuk lebih memberikan informasi untuk menambah 

pengetahuan dalam sajian tayangan yang cerdas dan berkualitas. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis membagi enam bab 

bahasan yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan 

diuraikan dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Penegasan Istilah, 

Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika 

Penulisan.  

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  

  Dalam bab ini berisikan Teori, Kajian Terdahulu, Defenisi 

Konsepsional Variabel dan Hipotesis. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan tentang jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan 

Data, Uji Validitas dan Teknik Analisa Data.  
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BAB IV  :  GAMBARAN UMUM  

  Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah berdirinya 

Komunitas United Indonesia Chapter Of Pekanbaru, Visi, Misi, 

dan tujuan didirikannya Komunitas United Indonesia Chapter Of 

Pekanbaru. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI  : PENUTUP  

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.Kesimpulan diperoleh dari 

hasil penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. 

Bab ini juga berisikan saran-saran penulis yang ditarik 

berdasarkan kesimpulan yang diperoleh yang diharapkan akan 

dapat memberi sedikit masukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


