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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan salah satu istilah paling populer dalam 

kehidupan manusia. sebagai sebuah aktivitas, komunikasi selalu dilakukan 

manusia. Manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Jika manusia normal 

merupakan makhluk sosial yang selalu membangun integrasi antar sesamanya, 

maka komunikasi adalah sarana utamanya.
1
 

Manusia membutuhkan komunikasi antara manusia, setiap kegiatan 

maupun aktivitas manusia selalu berkomunikasi, guna komunikasi salah 

satunya adalah memberi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
 

Istilah media massa memberikan gambaran mengenai alat komunikasi 

yang bekerja dalam berbagai skala, mulai skala terbatas hingga dapat 

mencapai dan melibatkan siapa saja di masyarakat, dengan skala yang sangat 

luas. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada 

sejak puluhan tahun yang lalu dan tetap dipergunakan hingga saat ini seperti 

surat kabar, majalah, film, radio, televisi, internet dan lain-lain.
2 

Setiap media massa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 

media lama dan media baru telah menjadi sebuah media yang dapat 

memberikan informasi kepada khalayak. Walaupun media baru menunjukkan 

pertumbuhan yang cepat, tidak membuat media lama berkurang perannya, 

perannya tetap bertahan dengan cara terus menerus menambah 

kemampuannya dalam menghadapi tantangan yang dimunculkan media baru. 

Komunikasi massa dapat didefenisikan sebagai proses komunikasi 

yang berlangsung, dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga 

kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis 

seperti radio, televisi,surat kabar, film dan online.
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Kehadiran teknologi tak pelak memberikan pengaruh besar dalam 

kehidupan manusia. Manusia menggunakan teknologi dan dikelilingi 

teknologi hampir dalam setiap gerak kehidupannya. Manusia menggunakan 

teknologi ketika bekerja sepanjang hari.
4 

Pada saat ini perkembangan teknologi memberikan dampak dalam 

kehidupan sehari-hari, dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa, 

menggunakan teknologi yang membantu kebutuhan sehari-hari, sehingga 

membuat kita menjadi tergantung kepada teknologi.
 

Penyiaran saat ini adalah satu-satunya media terpenting pengubah cara 

berpikir manusia. Sebagian karena kekuatannya dan sebagian lagi karena 

penyiaran merupakan media yang menarik.
5 

Televisi mengalami perkembangan secara dramatis, terutama melalui 

pertumbuhan televisi kabel. Transmisi program televisi kabel menjangkau 

seluruh pelosok negeri dengan bantuan satelit dan diterima langsung pada 

layar televisi dirumah dengan menggunakan wire atau microwave (wireless 

cables) yang membuka tambahan saluran televisi bagi pemirsa.
6 

Televisi merupakan wujud dari media massa yang memiliki fungsi 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tidak hanya itu, televisi juga 

memiliki ciri khas sendiri yang tidak memiliki media lain, yaitu dapat 

menyajikan gambar serta suara narasumber di saat bersamaan. Isi pesan 

televisi berasal dari narasumber yang resmi tentang suatu isu yang berasa di 

masyarakat.
 

Salah satu stasiun media televisi nasional yang tetap bertahan hingga 

saat ini adalah Trans TV. Stasiun televisi yang berada di bawah naungan PT. 

Trans Corp yang merupakan bagian dari manajemen Para Group. Di bawah 

naungan PT. Trans Corp, Trans TV tetap konsisten memproduksi secara in 

house (program acara yang dibuat sendiri oleh para crew), TRANS TV identik 

dengan selalu menayangkan program yang baru, berbeda, kreatif dan Inovatif 
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serta menjadi trendsetter. Hal tersebut yang menjadi ciri khas tersendiri bagi 

Trans TV dan menjadikannya berbeda dengan stasiun-stasiun televisi lainnya. 

Trans TV senantiasa menayangkan program-program berkualitas yang 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan 

masyarakat
7
. 

TRANS TV merupakan salah satu stasiun televisi swasta yang 

menayangkan program acara wisata melalui tayangan My Trip My Adventure 

yang ditayangkan setiap hari Jumat pukul 10.00 WIB dan Sabtu - Minggu 

pukul 08.30 WIB. My Trip My Adventure merupakan tayangan petualangan 

wisata, sehingga dalam setiap tayangannya selalu menyajikan petualangan / 

penjelajahan seru yang dilakukan oleh pembawa acara, selain itu acara ini 

jugadapat memberi inspirasi tersendiri bagi para petualang sejati agar ikut 

melestarikan cagar alam dan budaya Indonesia.
8 

My Trip My Adventure selalu menyajikan betapa elok dan indahnya 

negerikita ini. Tempat yang eksotis baik itu pantai, laut, gunung, maupun air 

terjun membuat kita tercengang saat kita melihat acara My Trip My Adventure 

yang ditayangkan di TRANS TV ini merupakan sebuah acara televisi yang 

menarik karena selain bersifat menghibur, tayangan ini juga dapat memberi 

manfaat dan pengetahuan bagi pemirsa karena tayangan tersebut 

menayangkan beragam daerah wisata di Indonesia.
 

Salah satu yang mempengaruhi tayangan My Trip My Adventure 

adalah Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau, karena sebagai 

mahasiswa pecinta alam juga ikut berpartisipasi dalam menjelajah serta 

melestarikan alam Indonesia, Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA ini 

adalah organisasi yang mengatasnamakan Kampus, setiap anggotanya berasal 

dari berbagai mahasiswa dari Fakultas yang berbeda - beda dan mempunyai 

visi - misi serta tujuan yang hendak dicapai yaitu menjaga kelestarian alam. 

Karena dalam tayangan My Trip My Adventure ini memperlihatkan keindahan 
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alam dan mengajak penontonnyauntuk datang dan mengetahui tempat-tempat 

indah, disinilah salah satu peran MAPALA UIN SUSKA untuk menjelajah 

dan melestarikan tempat yang sudah dijelajah tersebut.
 

Menurut beberapa Anggota MAPALA SUSKA Riau, Cut Wira 

(Fakultas Tarbiyah & Keguruan), Erita Hanum (Fakultas Dakwah & 

Komunikasi), Kapak (Fakultas Usuluddin) mengatakan bahwa 

“Program Acara My TripMy Adventure sangat memberikan inspirasi 

dan wawasan mengenai tempat-tempat yang indah dan bagus untuk 

dikunjungi, sehingga memberikan motivas untuk bisa menjelajah 

tempat tersebut, dan bisa memelihara serta melestarikan segala yang 

ada di bumi ini”.
9
 

 

Adapun alasan pemilihan lokasi sampel didasarkan pertimbangan 

bahwa mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) umumnya bersifat heterogen 

yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, pengalaman dan latar belakang 

yang berbeda– beda dan bisa mewakili suatu khalayak. Selain itu MAPALA 

UIN SUSKA RIAU termasuk kategori menengah ke atas yang secara 

langsung atau tidak, mampu berpengaruh dalam mengambil pengetahuan-

pengetahuan yang terdapat di dalam suatu program acara di Televisi. 

MAPALA UIN SUSKA memiliki berbedaan dengan MAPALA Universitas 

lain, salah satunya adalah MAPALA UIN tidak memiliki MAPALA Fakultas, 

hanya MAPALA Universitas, jadi MAPALA UIN SUSKA ini langsung 

terfokus pada 1 organisasi kampus yang didalam anggota nya itu sudah 

termasuk beberapa mahasiswa dari fakultas yang berlainan. Berbeda dengan 

MAPALA Universitas lain, Organisasi MAPALA nya lebih terfokus kepada 

MAPALA Fakultas, MAPALA Kampus hanya sebagai wadah untuk 

mengadakan kegiatan umum bersama MAPALA lainnya yang ada di 

pekanbaru.
10

 

Melalui acara ini, para penonton mempunyai pengetahuan tentang 

obyek wisata yang ada di Indonesia, serta mengetahui bagaimana cara 

melestarikan dan menjaga kelestarian alam Indonesia untuk masa yang akan 

datang. Ketika masyarakat diterpa tayangan My Trip My Adventure, selain 
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memberikan informasi dan pengetahuan mengenai obyek wisata di Indonesia, 

diharapkan juga terciptanya suatu bentuk kepedulian terhadap lingkungan 

yang disampaikan dalam tayangan My Trip My Adventure tersebut. Sehingga 

dengan tayangan My Trip My Adventure ini apakah memberikan Pengaruh 

terhadap minat menjelajahMahasiswa Pecinta Alam SUSKA Riau. 

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena akan meneliti 

mengenai efek komunikasi yaitu efek kognitif, afektif dan behavioral berupa 

pengaruh. Pengetahuan sendiri merupakan salah satu bentuk respon yang 

terjadi dalam sebuah proses komunikasi. Pengetahuan ada berdasarkan 

seberapa banyak informasi yang diterima seseorang dan tersimpan dalam 

ingatan ketika mereka menerima informasi tersebut. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam 

penafsiran pemakaian kata-kata istilah, maka penulis akan menjelaskan istilah-

istilah mengenai hal tersebut yang nantinya akan menjadi pegangan dalam 

penelitian ini. 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat 

penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita 

inginkan.
11 

2. Program acara My Trip My Adventuredi Trans TV 

TRANS TV merupakan salah satu stasiun televisi swasta yang 

menayangkan program acara wisata melalui tayangan My Trip MyAdventure 

yang ditayangkan setiap hari Jumat pukul 10.00 WIB dan Sabtu-Minggu 

pukul 08.30 WIB.
12 

3. Minat Menjelajah 

Slamet mengatakan bahwa Minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 
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Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, maka semakin besar minat.
13

Jelajah alam merupakan suatu 

kegiatan menjelajahi alam, baik di darat maupun perairan 

4. MAPALA UIN SUSKA RIAU 

MAPALA (Mahasiswa Pencinta Alam) adalah salah satu Organisasi 

yang ada di UIN SUSKA Riau, yang mempunyai peran menjaga 

kelestarianlingkungan dengan menjalankan kode etik pecinta alam.
14

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

a. Ada atau tidak pengaruh program acaraMy Trip My Adventure terhadap 

minat menjelajah Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau 

b. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat menjelajah Mahasiswa 

Pecinta Alam UIN SUSKA Riau mengenai program acara My Trip My 

Adventure 

2. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat 

lebih jelas dan terarah sehingga tidak mengaburkan penelitian. Adapun 

pembatasan masalah yang akan diteliti adalah: 

a. Penelitian ini dilakukan terbatas hanya pada acara My Trip My Adventure 

yang ditayangkan di Trans Tv setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 

08.30 WIB 

b. Subyek penelitian ini adalah penonton My Trip My Adventure di 

kalangan Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas  maka rumusan masalah 

yang didapat adalah “Apakah ada pengaruh Signifikan dari acara My Trip 

My Adventure terhadap minat menjelajah Mahasiswa Pecinta Alam UIN 

SUSKA Riau?” 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  suatu  masalah  sudah  

pastimempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian pula dalam penelitian 

ini yang mempunyai tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui Apakah ada 

Pengaruh Acara My Trip My Adventuredi Trans TV Terhadap Minat 

Menjelajah Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap 

berbagai pihak yaitu : 

a. Secara Akademis : 

1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap studi ilmu komunikasi di Universitas UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau 

2) Sebagai bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian ini 

3) Persyaratan bagi tugas akhir untuk mendapatkan gelar S1 pada Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

4) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh media dari komunikasi massa khususnya program 

acara yang ditayangkan di televisi terhadap kehidupan masyarakat. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pihak Trans TV baik produser sampai tim kreatif acara My Trip My 

Adventure yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan penelitian 

ini. 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah terarah, penulis membuat sistematika penulisan 

sesuai dengan masing-masing bab. Untuk pengajuan proposal penulis membagi 

menjadi tiga bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang 

merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun susunan sistematika penulisan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini pendahuluan terdiri dari Latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisikan tentang teori, kajian terdahulu, defenisi 

konsepsional variabel dan hipotesis 

BAB III :  METODELOGI PENELITIAN 

  Didalam bab ini tertera jenis pendekatan, lokasi, sumber data, 

informasi penelitian teknik pengumpulan data, validasi data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah berdirinya 

Trans TV dalam Acara My Trip My Adventure dan Organisasi 

MAPALA UIN SUSKA Riau, Visi, Misi dan Tujuan di 

dirikannya Organisasi MAPALA UIN SUSKA Riau 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan 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 dan diharapkan 

akan dapat memberi sedikit masukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


