
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia  idol adalah adalah suatu ajang pencarian bakat yang 

diadopsi dari Pop Idol (Inggris) dengan sponsor dari Fremantle Media yang 

bekerjasama dengan Rajawali Citra Televisi Indoensia (RCTI
1
). Ajang ini 

merupakan pencarian idola di bidang tarik suara. Indonesian Idol telah 

menjadi acara realitas terbesar di Indonesia. Indonesian Idol pernah 

memenangkan Panasonic Awards untuk kategori Music & Variety Show 

Terbaik selama 2 tahun berturut-turut (2005 dan 2006), mengalahkan 

Akademi Fantasi Indosiar serta KDI
2
 yang berada di nominasi yang sama. 

Indonesian Idol juga mendapatkan penghargaan dari Singapore Tourism 

Board saat kesebelas finalis Indonesian Idol berada di Singapura untuk 

menjadi pembuka tur dunia American Idol musim ketiga.
3
. Setelah 

kemunculan Indonesian Idol, banyak acara lain yang ditayangkan. Ajang 

pencarian bakat ini diadakan setiap 2 tahun sekali sejak 2008 pada tahun 

genap
4
. 

Namun setelah musim kelima, acara ini dihentikan karena ratingnya 

yang menurun, dan kembali dilanjutkan dimusim yang keenam pada tahun 

2010. Pada tahun 2011, acara ini vakum karena diadakannya program Master 

Chef Indonesia
5
. Pada tahun 2014, Indonesian Idol mengalami penurunan. 

Dan di tahun berikutnya, tepatnya pada bulan November 2015, program 

Indonesian Idol terkontrak habis dengan FremantleMedia, dan dinyatakan 

                                                 
1
RCTI (singkatan dari Rajawali Citra Televisi Indonesia) adalah stasiun 

televisiswastaIndonesia pertama Pada awalnya didirikan sebagai perusahaan joint venture dengan 

kepemilikan saat itu adalah Bimantara Citra (69,82%) dan Rajawali Wirabhakti Utama 

(30,18%)
[1]

. RCTI pertama mengudara pada 13 November 1988 dan diresmikan 24 Agustus 1989 

dan pada waktu itu. 
2
Kontes Dangdut Indonesia atau disingkat KDI (dahulu merupakan kepanjangan dari 

Kontes Dangdut TPI) adalah suatu ajang pencarian penyanyi dangdut dengan sponsor dari MNC 

yang bekerja sama dengan MNCTV. KDI merupakan kontes dangdut terbesar saat itu di Indonesia. 
3
Ibid, Wikipedia  

4
Wikipedia. Indonesian idol. https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesian_Idol (diakses 02 

Febuari 2018) 
5
Ibid, Wikipedia  
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telah dihapus dari daftar program RCTI, dan digantikan dengan kehadiran 

The Voice Indonesia pada tahun 2016.  Sebelumnya The Voice Indonesia ini 

ditayangkan di indosiar karena penayangan di Indosiar tidak dapat 

diperpanjang dan memfokuskan pada kontes dangdut maka pada musim 

kedua The Voice Indonesia ditayangkan di RCTI. Bahkan di tahun yang 

sama, Fremantle Media menghadirkan kontes menyanyi terobosan baru, 

yakni Just Duet bersama NET. Namun karena keduanya memiliki jumlah 

rating yang menurun dan anjlok, RCTI dan FremantleMedia menghadirkan 

kembali Indonesian Idol untuk musim kesembilan. Pada musim ini, 

Indonesian Idol mengusung tema "Idol Is Back" dan kembali dipresenteri 

oleh Daniel Mananta
6
.  

Setelah dinanti-nanti "Indonesian Idol" 2017 akhirnya ditayangkan 

pada Senin dan Selasa, 18-19 Desember, di RCTI. Di minggu awal 

penayangan perdananya ini, "Indonesian Idol", rupanya cukup menarik 

perhatian pemirsa. Acara tersebut menuai berbagai macam reaksi dari 

masyarakat. Ada yang merespon positif, tetapi ada juga yang memberikan 

kritikan pedas. Namun terlepas dari kritikan tersebut, "Indonesian Idol" 

rupanya masih menjadi ajang pencarian bakat favorit pemirsa. Penayangan 

"Indonesian Idol" di dua episode perdananya sukses meraih rating tinggi. 

Acara yang dipandu Daniel Mananta itu meraih peringkat 5 di episode 

perdananya, Senin (18/12), dengan rating 3,3 dan share 19,1. Sementara itu di 

hari Selasa (19/12), rating "Indonesian Idol" semakin naik. Acara tersebut 

mampu menduduki posiksi ke-4 di bawah sinetron "Dunia Terbalik" dengan 

rating 3,6 dan share 17,9. Tentunya ini merupakan prestasi yang 

membanggakan mengingat "Indonesian Idol" musim ke-9 tersebut sempat 

vakum dan tak tayang selama bertahun-tahun. Tampaknya, masyarakat 

Indonesia cukup antusias dan sudah rindu menyaksikan ajang pencarian bakat 

ini
7
.  

                                                 
6
Ibid, Wikipedia 

7
 Rating, dalam “Dikritik/KarenaBCL,RatingTayanganAwal IndonesianIdol' 

TernyataMengejutkan” https://id. KabarBeritaArtikelHotGossipWowKeren.com.htmdi Akses 18 

February 2018,12:11 ) 
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Indonesia telah menjadi acara realitas terbesar di Indonesia. Setiap 

tahunnya Indonesian Idol mengalami peningkatan jumlah peserta audisi, 

pencarian calon peserta Indonesian Idol musim ke Sembilan  ini sangat 

fenomenal karena banyaknya peserta yang mendaftar. Indonesian Idol  juga 

termasuk reality show yang cocok untuk ditonton oleh semua umur dari yang 

tua sampai yang muda acara ini banyak diminati oleh semua kalangan, 

khususnya pada anak remaja yang menyukai music.   

Indonesian Idol saat ini adalah tayangan yang sangat dinanti-nanti 

bagi para remaja Indonesia. Karena tayangan Indonesian Idol sangat menarik 

dan  setiaap episodenya menjadi treding topic dimedia social youtube dan 

program ini juga mendapatkan rating yang tinggi di televisi . Keunikan para 

pesertanyalah yang menjadikan tayangan ini sangat di tunggu-tunggu. 

Fenomena ini merupakan suatu gambaran yang membuktika bahwa tayangan 

Indonesian Idol memberikan daya tarik tersendiri untuk memancing minat 

penggemar televisi dalam menonton program acara yang disajikan 

pertelevisian Indonesia. 

Siaran Indonesian idol ini bertujuan untuk memberikan hiburan  

pengetahuan tentang musik kepada pemirsanya dan memberikan motivasi 

orang untuk menjadi artis. Melalui paparan diatas peneliti tertarik untuk 

mengetahui Minat Anggota Sanggar Kasimiyah Dalam Menonton Indonesian 

Idol di RCTI. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di sanggar 

Kasimiyah adalah karena sanggar ini adalah sanggar yang bergerak dalam 

bidang music dan olah vocal. Tentunya Indonesia idol tidak lah asing dimata 

mereka, pastinya mereka pernah mendengar dan menonton tayangan ini 

karena sanggar mereka sangat berhubungan dengan Vocal dan musik dan 

sanggar kasimiyah juga pernah membuat ajang pencarian bakat yaitu UIN 

SUSKA IDOL yang tentunya acara ini adalah acara yang pencarian bakat 

terbaik mahasiswa Uin Suska Riau ajang ini sudah ada sejak tahun 2015 dan 

selalu diadakan tiap tahunya.  

Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang yang penulis 

paparkan, penulis tertarik lebih mengetahui seberapa besar minat Mahasiswa 
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Sanggar Kasimiyah menonton tayangan Indonesian idol. Adapun judul 

penelitian saya adalah “Minat Anggota Sanggar Kasimiyah UIN SUSKA 

RIAU  Dalam Menonton Tayangan Indonesian Idol di RCTI” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah serta menghindari kesalah pahaman dalam 

penafsiran serta pengertian terhadap istilah atau kata-kata yang ada dalam 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang nantonya akan 

menjadi pegangan dalam penelitian, adapun penegasan istilah  dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Minat  

 Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan 

hati kepada suatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu 

perangkat mental yang terdiri dari suatu perasaan campuran dari 

perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderung-

kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan 

tertentu
8
. 

2. Mahasiswa  

 adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan 

tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, 

akademi, dan yang paling umum adalah universitas
9
. 

3. Sanggar Kasimiyah  

 Sanggar kasimiyah merupakan sanggar band atau bisa disebut juga 

dengan sanggar musik modern yang di dalamnya terdapat berbagai jenis 

seni, diantaranya ada vocal, bass, gitar, drum dan tari.  

4. Menonton  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia , menonton adalah melihat 

pertunjukan gambar hidup. Dengan demikian menonton tersebut adalah 

sebuah gambaran hidup yang ditampilkan dalam sebuah tayangan media 

                                                 
8
 Andi Mappiare,”Pikologi Remaja, (Surabaya:usaha Nasional, 1997), hlm 62.  

9
 Mahasiswa  dalam “https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa “diakses pada 14 agustus 

2018 
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informasi audio visual
10

.  

5. Indonesian Idol 

Indonesian Idol adalah suatu ajang pencarian bakat yang diadopsi 

dari Pop Idol (Inggris) dengan sponsor dari Fremantle Media yang 

bekerjasama dengan RCTI. Ajang ini merupakan pencarian idola di 

bidang tarik suara. Indonesian Idol telah menjadi acara realitas terbesar 

di Indonesia.
11

 

C. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi masalah  

 Dari uraian diatas dapat diidentifikasikan masalah sebaga berikut: 

a. Bagaimana minat menonton  Anggota  Kasimiyah Dalam terhadap 

tayangan Indonesian Idol 

b. Bagaimana  tingkat ketertarikan Anggota Sanggar Kasimiyah Dalam 

menonton tayangan Indonesian Idol. 

c. Apa saja yang membuat Anggota Sanggar KasimiyahDalam 

menonton tayangan Indonesian Idol. 

d. Mengapa Anggota Sanggar Kasimiyah Dalam menonton tayangan 

Indonesian Idol. 

e. Faktor-faktor apa saja yang mendorong Anggota Sanggar Kasimiyah 

Dalam  menonton tayangan Indonesian Idol. 

2. Batasan masalah  

Untuk menghindari kesalahan dari penelitian ini sebagaimana 

yang disebutkan diatas maka pandangan  perlu diadakan pembatasan 

masalah. Oleh karena itu penulis membatasinya pada masalah Minat 

Anggota Sanggar Kasimiyah Dalam Menonton Tayangan Indonesian Idol 

Di RCTI”. 

a. Sebatas tentang minat menonton Anggota Sanggar Kasimiyah 

terhadap tayangan Indonesian Idol 

                                                 
10

 Edwar Riski Putra,“Minat Menonton Sinetron love in paris pada siswa kelas XI SMA 

N1 Kampar”( Program Ilmu  Komunikasi  UIN SUSKA RIAU, pekanbaru, 2016). 16. 
11

Indonesian idol dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesian_Idol ( diakses 12 januari 

2018,16.29 ) 
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b. Terfokus tentang  tingkat ketertarikan Anggota Sanggar Kasimiyah 

menonton tayangan Indonesian Idol. 

3. Rumusan masalah  

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana minat menonton Sanggar Kasimiyah terhadap tayangan 

Indonesian Idol 

b. Bagiamana tingkat ketertarikan Anggota Sanggar Kasimiyah 

Pekanbaru menonton tayangan Indonesian Idol. 

 

D. Tujuan dan Keegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Minat Anggota Sanggar Kasimiyah Dalam Menonton 

Tayangan TelevisiIndonesian Idol Di RCTI” 

a. Untuk mengetahui Bagaimana minat menonton  Anggota Sanggar 

Kasimiyah terhadap tayangan Indonesian Idol 

b. Untuk mengetahui Bagaimana  tingkat ketertarikan Anggota Sanggar 

Kasimiyah menonton tayangan Indonesian Idol. 

2. Kegunaan  penelitian  

a. Secara teori penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori 

komunikasi khususnya televisi, sebab media televisi mempunyai 

fungsi memberikan informasi, hiburan, pendidikan juga menambah 

wawasan. 

b. Secara praktis dapat membantu kalangan akademis dalam menyusun 

buku yang ada hubungannya dengan media elektronik. 

c. secara akademis, sebagai persyaratan tugas akhir untuk mendapatkan 

gelar sarjana strata satu (S-1) pada fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam BAB ini berisikan Latar belakang masalah, penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistimatika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisikan tentang  kajian teori , kajian terdahulu, 

konsepoperasional.  

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, objek &subjek data, teknik pengumpulan data, 

validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV   :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Berisikan tentang profil sekolah, visi dan misi sekolah, saran 

Dan prasarana dan indentitas sanggar kasimiyah 

BAB V   : Berisikan tentang hasil penelitiann dan pembahasan 

BAB VI :  berisikan tentang kesimpulan, kritik dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 


