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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perkembangan 

teknologi komunikasi, informasi dan teknologi media massa ( media cetak, 

media elektronik, dan multimedia ) turut mengalami kemajuan yang juga 

berkembang dengan cukup pesat .Hal ini terbukti dengan dampak siaran 

teknologi media massa televisi seolah – olah tidak ada lagi batas antara satu 

negara dengan negara lainnya terlebih setelah digunakanya satelit untuk 

memancarkan signal televisi. 

Sejak awal kehadirannya hingga kini, televisi tidak dapat dipisahkan 

lagi dari kehidupan kita. Ibaratnya media ini senantiasa menemani manusia 

sejak manusia bangun tidur hingga tidur kembali. Dan bahkan saat ini televisi 

menjadi media keluarga, hingga  kini televisi semakin terasa sebagai bagian 

tak terpisahkan dari kehidupan kita karena telivisi, ritme dan kegiatan dalam 

hidup kita banyak diatur olehnya, sadar atau tidak sadar dan suka ataupun 

tidak suka inilah realitas televisi. 

Daya tarik televisi mampu menyaingi radio dan media massa lainnya, 

juga mampu melebihi film bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati dengan 

aman dan nyaman dirumah. Kotak ajaib bernama televisi itu selain dapat 

menayangkan film, akan menayangkan program lainnya yang menarik tanpa 

harus keluar rumah dan mengeluarkan biaya
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Televisi membawa berbagai kandungan informasi pesan – pesan yang 

dalam waktu yang sangat cepat dapat tersebar keseluruh pelosok dunia. Orang 

dapat menyaksikan secara langsung suatu peristiwa yang terjadi di bagian 

dunia lain berkat jasa televisi. Televisi juga sebagai alat bagi berbagai 

kelompok untuk menyampaikan dan mempengaruhi penonton secara 

psikologi. Karena televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki 

                                                             
1
 Indah Rahmawati dan Dodoy Rusnandi, Berkarier di Dunia Broadcast, Laskar Askara, 

Bekasi, 2011, hlm 4 



 2 

sifat spesifik yaitu audio visual. Unsur kata-kata, gambar bergerak, musik dan 

sound effect mampu memberikan kesan mendalam pada penonton. 

Dunia Broadcasting (penyiaran) adalah dunia yang selalu menarik 

perhatian bagi masyarakat. Martin Essin menyebut bahwa era sekarang ini 

sebagai The Age of Television, Televisi telah menjadi kotak ajaib yang 

membius para penghuni gubuk-gubuk reyot masyarakat didunia ketiga
2
  

Perkembangan televisi sangatlah cepat telah banyak bermunculan 

televisi-televisi swasta yang mengudara secara nasional, maupun lokal. 

Kehadiran stasiun televisi swasta nasional telah membawa angin segar bagi 

perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia. Masyarakat lebih banyak 

mempunyai alternatif dalam menonton media massa audio visual untuk 

memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan maupun hiburan. Saat ini stasiun 

televisi berlomba-lomba untuk mencari konsep dan kemasan yang diharapkan 

bisa mendongkrak rating dengan cara membuat program yang bisa menarik 

khalayak seperti tayangan-tayangan sinetron dan juga komedi, baik yang 

berupa Sketsa, Sitkom, dll, bahkan acara-acara talkshow, reality show. 

Metro TV, mengudara pada tanggal 25 November 2000 dengan siaran 

di tujuh kota dan hanya 12 jam dalam sehari. Selanjutnya mulai 1 April 2001, 

stasiun TV ini mulai menyiarkan program-program unggulannya selama 24 

jam dalam sehari. Dengan visi to become a distinct Indonesian television 

station by ranking number one for its news, offering quality entertainment and 

lifestyle programming. Providing unique advertising opportunities and 

achieving loyalty with its viewers and advertisers membuktikan bahwa Metro 

TV akan menjadikan dirinya sebagai televisi berita yang berkualitas. Dari 

awal kemunculan nya telah memiliki konsep sebagai sebuah stasiun televisi 

berita, Salah satu program unggulan Metro TV adalah Just Alvin  yang 

merupakan acara talkshow dipandu oleh Alvin Adam. Talkshow ini 

ditayangkan setiap hari Minggu pukul 20:30 WIB. 
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Just Alvin adalah sebuah program talk show di Metro TV yang 

dibawakan oleh Alvin Adam, presenter program-program hiburan di Metro 

TV seperti Showbiz News, Showbiz Talk, dan Showbiz On Location. Sosok 

Alvin sendiri bukanlah orang asing di dunia hiburan tanah air. Sebagai pelaku 

langsung di industri film dan televisi, ditambah pengalaman jurnalistik, 

menjadikan Alvin sosok yang komplit untuk menjadi “teman setara” para 

selebritis dalam sebuah program berbincang. 

Selain pertanyaan yang digali langsung oleh Alvin pada saat rekaman, 

materi show juga ditambah dengan footages tentang narasumber yang 

bersangkutan. Footages yang akan ditampilkan diprioritaskan yang belum 

pernah atau jarang diperlihatkan kepada publik sebelumnya. Selain itu dalam 

setiap episode juga ada surprising moment dengan bentuk yang berbeda-beda. 

Misalnya dengan memberikan sesuatu atau mendatangkan orang-orang yang 

tidak diduga-duga oleh narasumber. 

Di Indonesia sendiri program acara berformat talk show dimulai pada 

tahun 1990-an. Pada waktu itu Wimar Witoelar menggebrak publik Indonesia 

sebagai pembawa acara melalui tayangan acara talk show yang kritis, berani, 

menggelitik dan menyentuh : Perspektif (ditayangkan di SCTV Mei 1994-

September 1995), namun acara tersebut hanya mampu berjalan selama satu 

tahun saja. Wimar Witoelar juga menjadi pembawa acara Selendang Pandang 

(ditayangkan di Indosiar tahun 1996-2000). 

Konsep acara talk show atau bincang-bincang di televisi , terutama di 

Indonesia selama ini dianggap sebagai konsep acara yang tidak pernah bisa 

mengalahkan sinetron atau program acara hiburan lainnya. Talk show 

seringakali dianggap membosankan, terlalu berat untuk dicerna, tidak menarik 

kemasannya, dan bermacam alasan lain yang membuat talk show semakin 

terpinggirkan dalam urusan perolehan rating, sebenarnya talk show 

dikategorikan menjadi dua, yakni yang sifatnya ringan dan menghibur dan 

yang sifatnya formal dan serius, Namun secara umum talk show adalah 
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program atau acara yang mengulas suatu permasalahan melalui sebuah 

perbincangan atau diskuisi antar narasumber dengan host maupun pemirsa. 

Talk show yang sifatnya formal dan serius umumnya termasuk dalam 

kategori berita, sementara talk show yang sifatnya ringan dan menghibur 

termasuk dalam kategori informasi. Untuk kategori yang kedua ini, talkshow 

biasanya disampaikan dalam suasana yang santai dan penuh keakraban dengan 

mengundang satu atau lebih narasumber untuk membahas topik yang sedang 

hangat. Topik-topik yang sifatnya ringan dan mudah dicerna oleh pemirsa 

serta suasana santai dan ringan itu juga tercermin dari kepiawaian pembawa 

acara (host) moderator yang menghidupkan suasana dengan komentar-

komentar atau ulah jahil yang memancing tawa. Moderator menjadi salah satu 

kunci kesuksesan sebuah program acara talk show. 

Melihat hal tersebut dapat kita lihat bahwa format acara Just Alvin  

tergolong dalam format acara talk show kategori acara ringan dan menghibur 

dan ternyata format yang seperti inilah lebih dinilmati masyarakat, dapat 

dilihat dari perolehan ratingnya yang bahkan bisa mengalahkan perolehan 

rating dari sebuah program yang murni hiburan dalam konten acaranya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang kepuasan mahasiswa jurusan jurnalistik dalam menonton acara Just 

Alvin di Metro TV. Ketertarikan ini dilandasi pada asumsi bahwa setiap 

individu memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan antar individu satu 

dengan yang lain itu berbeda, sehingga aktifitas penggunaan media dan tujuan 

akhir (kepuasan) yang diperolehpun tidak ada yang sama. Individu bebas 

dalam memilih dan menggunakan media beserta isinya atau sumber-sumber 

rujukan lain untuk mencapai tujuan akhir yaitu untuk memenuhi 

kebutuhannya. Oleh karena itu peneliti memilih mahasiswa jurnalistik 

dikarenakan mahasiswa jurnalistik telah mempunyai dasar-dasar ilmu 

jurnalistik untuk menilai suatu acara televisi. Maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelititan dengan judul TINGKAT KEPUASAN 

MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI FDK UIN SUSKA RIAU 
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TERHADAP PROGRAM ACARA TALK SHOW JUST ALVIN DI 

METRO TV. 

B. Penegasan Istilah  

Agar tidak menimbulkan kerancuan dan mempermudah pemahaman 

terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu 

menegaskan istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kepuasan 

Kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari 

interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau 

pelayanan yang diberikan. Apabila penampilan kurang dari harapan, maka 

pelanggan tidak dipuaskan, namun apabila penampilan sebanding dengan 

harapan, pelanggan puas, dan apabila penampilan 
3
melebihi harapan 

pelanggan akan sangat puas atau senang.
 

2. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang yang secara resmi terdaftar untuk 

mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 

thn. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang 

memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa 

juga merupakan calon intelektual muda dalam suatu lapisan masyarakat 

yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.
4
 

3. Program Acara 

Program Acara berasal dari programme (Inggris) atau program 

(Amerika), yang berarti acara atau rencana. Acara atau program adalah 

segala hal yang ditampilkan oleh stasiun penyiaran untuk memenuhi 

kebutuhan atau yang diinginkan audience.
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4. Talk Show 

Talk show adalah program yang menampilkan satu atau beberapa 

orang untuk membahas suatu topic tertentu yang dipandu oleh seorang 

pembawa acara. Mereka yang diundang adalah orang yang berpengalaman 

langsung ddengan suatu peristiwa atau topic yang diperbincangkan atau 

mereka yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas.
6
 

5. Just Alvin 

Merupakan acara talkshow dipandu oleh jurnalis senior, Alvin 

Adam. Talkshow ini ditayangkan setiap hari sabtu pukul 20:30, Just Alvin 

konsisten menghadirkan topik-topik menarik dengan narasumber. 

6. Metro TV 

Metro TV adalah salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia 

yang merupakan media pandang sekaligus media dengar (audio-visual), 

juga merupakan media elektronik yang memberikan kemudahan serta 

kecepatan dalam mendapatkan informasi/berita, hiburan dan pendidikan 

bagi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis dapat meidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

a. Seberapa besar tingkat kepuasan yang diharapkan (Gratifications 

Sought) responden dengan menonton program acara talk show Just 

Alvin di Metro TV? 

b. Seberapa besar tingkat kepuasan yang diperoleh responden 

(Gratifications Obtained) setelah menonton program acara Just Alvin 

di Metro TV?  
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2. Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan 

agar penelitian lebih fokus, maka perlu dibuat batasan masalah. Batasan 

masalah yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang tingkat 

kepuasan mahasiswa jurusan komunikasi FDK Uin Suska Riau terhadap 

program acara just alvin di Metro TV. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan pokok yang akan diteliti adalah bagaimanakah tingkat 

kepuasaan mahasiswa komunikasi terhadap program acara talk show Just 

Alvin di Metro TV? 

 

D. Tujuan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat 

kepuasan yang diperoleh mahasiswa setelah menonton Just Alvin di Metro 

TV. 

2. Kegunaan Penilitian 

a. Secara Akademis 

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan pihak-pihak yang 

berkompeten guna memperdalam ilmu dibidang media massa. 

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 Jurusan Ilmu 

Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

3. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir 

ilmiah melalui penelitian dan penulisan ilmiah serta melatih 

kemampuan dan potensi diri dalam mengembangkan aplikasi 

praktis dari perkuliahan yang telah dijalani pada konsentrasi 

Broadcasting di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska 

Riau. 

b. Secara Praktis 

1. Penulis ingin mengetahui program tayangan talk show informasi 

seperti apa yang bisa mengemas informasi dengan baik dan bisa 

sesuai dengan segmentasi sasarannya. 
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2. Hasil ini memberikan informasi mengenai tingkat kepuasan yang 

diperoleh responden dalam menonton program acara talk show Just 

Alvin di Metro TV. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penelitian.  

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Merupakan bab yang berisi tentang teori yang digunakan, kajian 

terdahulu, definisi kosepsionalisasi dan operasionalisasi variabel, 

serta hipotesis.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas da teknik 

analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan bab yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian 

serta pembahasan. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


