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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Informasi saat ini dirasa sangat penting oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia, baik secara individu maupun kelompok. Informasi memiliki manfaat bagi 

suatu individu atau kelompok, baik itu manfaat pengetahuan, pembelajaran, hiburan, 

atau manfaat lainnya. Berbagai informasi dapat diakses melalui media televisi (TV), 

handphone (HP), radio, internet, majalah, koran, maupun telepon kabel. Pentingnya 

manfaat informasi ini secara tidak langsung telah melahirkan masyarakat informasi 

yang tuntutan akan hak dalam mengetahui dan mendapatkan informasi semakin besar 

demi peningkatan kualitas hidup mereka. 

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Komunikasi dan Informasi (Balitbang SDM Kominfo) Tahun 2015, akses rumah 

tangga terhadap perangkat TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) tertinggi adalah 

akses terhadap TV, yaitu 86,7% dari total jumlah penduduk Indonesia memiliki 

televisi, dimana 93,5% adalah penduduk Urban,dan 81,1% adalah penduduk Rural.
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Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk perkotaan (urban) di 

Indonesia memiliki televisi (93,5%). Dengan demikian, mayoritas penduduk urban 

memiliki akses informasi melalui televisi. Sehingga televisi dapat menjadi sarana 

hiburan, informatif, dan pendidikan bagi masyarakat, baik secara sadar maupuan 

tanpa disadari, karena media televisi mampu menyampaikan pesannya secara efektif 

melalui gambar dan suara. 

Menurut Iswandi, dibanding dengan media massa lainnya, televisi mempunyai 

sifat istimewa. Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar, bisa 

bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan, bahkan gabungan dari ketiga unsur 
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diatas. Televisi merupakan sumber citra dan pesan tersebar (shared images and 

message) yang sangat besar dalam sejarah, dan ini telah menjadi mainstream bagi 

lingkungan simbolik masyarakat, dan televisi merupakan sistem bercerita (story-

telling) yang tersentralisasi.
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Melalui pendapat tersebut, bahwa televisi adalah gabungan dari media dengar 

(suara/audio) dan gambar (video), selain itu televisi juga merupakan sumber citra dan 

pesan tersebar. Citra dan pesan yang disampaikan melalui televisi bersifat informatif, 

hiburan dan pendidikan. Hal ini mengindikasikan televisi dapat mempengaruhi, 

mendidik, membentuk karakter, maupaun persepsi individu seseorang. 

Pengaruh tayangan televisi pada setiap individu tidak sama, besarnya pengaruh 

tergantung pada intensitas menononton, faktor usia, dan lingkungan. Biasanya usia 

yang lebih mudah terpengaruh adalah usia remaja dan usia pra remaja. Bagi usia 

remaja (di bawah 18 tahun) dapat diatasi melalui pengawasan orang tua atau dewasa, 

tetapi tidak demikian halnya bagi usia pra remaja (18 – 25 tahun).  

Mahasiswa dikategorikan ke dalam usia pra remaja (remaja akhir). 

Sebagaimana pendapat Yusuf, seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap 

perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada 

masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, 

tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup.
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Permasalahannya, sebagian besar mahasiswa di kota tidak tinggal bersama 

orang tuanya. Sebagian besar mahasiswa bertempat tinggal di kos-kosan (kontrakan) 

karena alasan tempat tinggal orang tua jauh dari kampus atau berada di luar kota atau 

di luar daerah, sehingga mahasiswa berpisah dan berada di luar pengawasan orang 

tuanya. Mengingat mahasiswa adalah usia peralihan dari remaja ke dewasa yang 
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membutuhkan pemantapan pendirian hidup, maka mahasiswa akan mudah 

dipengaruhi oleh media televisi.  

Televisi adalah alat komunikasi massa yang digunakan dalam proses 

komunikasi dengan ciri-ciri berlangsung satu arah. Televisi merupakan media 

elektronik yang paling sempurna dan mempunyai efek yang paling besar terhadap 

khalayak dibanding dengan media elektronik lainnya seperti radio, karena televisi 

merupakan media audiovisual yang bersifat informatif, hiburan, pendidikan dan juga 

alat kontrol sosial. 

Tidak dipungkiri bahwa acara televisi sangat berpengaruh pada penonton 

karena televisi merupakan salah satu media yang banyak peminatnya. Seluruh stasiun 

televisi di Indonesia berlomba-lomba menarik perhatian penonton untuk menyajikan 

acara-acara yang menarik dan edukatif. Berbagai program acara ditayangkan oleh 

stasiun-stasiun televisi tersebut dengan tayangan semenarik mungkin. Di Indonesia 

sendiri terdapat satu TV pemerintah yakni TVRI dan beragam TV swasta yaitu 

TransTV, RCTI, MNCTV, SCTV, INDOSIAR, ANTV, NET, METRO TV dan 

Trans7. Berbagai acara ditayangkan lebih dari 18 jam nonstop, mulai dari acara 

olahraga, film, musik hingga acara travelling. Fenomena ini menimbulkan berbagai 

persepsi bagi mereka yang hanya menonton melalui tayangan televisi saja. Dimana 

persepsi-persepsi ini kemudian menjadi sarana komunikasi bahkan inti komunikasi.  

Trans TV sebagai salah satu televisi swasta nasional yang mempunyai tagline 

“milik kita bersama”, menyuguhkan acara hiburan informatif berupa acara yang 

memberikan perspektif baru untuk melakukan kegiatan berpetualang menjelajah 

Indonesia lebih dekat melalui perjalanan petualangan wisata dengan penyampaian 

dan penggunaan bahasa khas anak muda. Acara My Trip My Adventure menunjukkan 

keindahan alam dan tempat-tempat menarik dari seluruh daerah di Indonesia. Baik 

yang sudah dikenal oleh masyarakat luas maupun yang belum banyak diketahui 

masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menonton acara tersebut mungkin saja akan 
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mendapatkan ide dan minat berpetualang mengunjungi daerah-daerah di Indonesia 

yang ditampilkan dalam acara My Trip My Adventure. 

Pesan komunikasi dari program traveling My Trip My Adventure yang 

ditayangkan di Trans TV, diharapkan akan memberikan gambaran edukasi atas 

informasi-informasi wisata domestik dan sebuah perjalanan wisata yang ada di 

Indonesia, dengan harapan orang-orang Indonesia akan lebih peduli dan mencintai 

alam yang ada di Indonesia. Dengan semakin terkenalnya acara program traveling ini 

pasti nantinya akan dapat menimbulkan dan menghasilkan sebuah persepsi atau 

tanggapan dari para pemirsa televisi terhadap tayangan program traveling tersebut. 

Menurut Mulyana, persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita 

tidak akurat,  kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Perepsilah yang 

menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin 

tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin sering dan semakin mudah 

mereka berkomunikasi.
4
 

Persepsi dipandang penting dalam berkomunikasi, Mulyana memandang 

persepsi sebagai inti komunikasi, melalui persepsi seseorang dapat menentukan pesan 

yang benar dan pesan yang tidak benar, yaitu dengan memilih pesan yang benar dan 

mengabaikan pesan yang dianggap tidak benar.  

Dalam kehidupan sosial, latar belakang dan status yang ada pada individu 

kelompok akan berpengaruh terhadap proses pembangunan yang ada. Salah satunya 

masyarakat yang berstatus sebagai mahasiswa. Mahasiswa diyakini generasi muda 

yang memiliki kemampuan berfikir kritis yang tinggi dan kepedulian terhadap 

lingkungan yang peka, bahkan disebut juga agen perubahan dan agen pembangunan. 

Tuntutan untuk memiliki soft skill tertentu, kemampuan leadership, jaringan agar 

menjadi individu yang unggul di dapat di organisasi ekstra kampus.  
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Pemilihan fokus penelitian ini dikarenakan pada saat sekarang trend 

mengeksplor keindahan alam. Salah satu komunitas yang mewadahi hal ini adalah 

Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA). Mapala Universitas Muhammadiyah Riau 

yang dikenal dengan MAPALA UMRI tidak hanya berkegiatan melakukan perjalan 

ke daerah wisata melainkan melakukan kegiatan sosial seperti melakukan bakti sosial 

pada korban banjir, ikut menjaga kelestarian alam, menanam pohon, dan pemberikan 

masker gratis kepada masyarakat pada saat bencana kabut asap di Riau tahun lalu. 

Selain itu, Mapala UMRI adalah salah satu Mapala dari Riau yang pada setiap 

tahunnya selalu melakukan ekspedisi ke berbagai provinsi hingga ke pulau Jawa. 

Mapala memiliki peran positif terhadap lingkungan dan memiliki pengaruh di 

lingkungan alam maupun sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, Mapala tidak 

selamanya berada di alam (outdoor), mereka juga memiliki kegiatan di lingkungan 

tempat tinggalnya. Berdasarkan fenomena yang ada, diketahui bahwa: 

1. Saat di luar kegiatan kampus dan alam, sebagian besar Mapala lebih 

banyak menghabiskan waktunya dengan menonton televisi, baik itu di 

tempat tinggal atau di luar tempat tinggal 

2. Sebagian besar Mapala banyak menonton tayangan my trip my adventure di 

Trans TV, padahal banyak tayangan wisata dan petualangan lainnya di 

televisi, seperti jejak petualang di Trans 7, tayangan ring of fire di Metro 

TV, tayangan jelajah minggu di Trans TV, tayangan survivor di Trans TV, 

tayangan weekend list di Net TV, tayangan hello pardise di Trans 7, 

tayangan weekend yuk di Kompas TV, dan tayangan Indonesia bagus di 

Net TV. 

Melihat besarnya pengaruh televisi terhadap suatu individu, terutama remaja 

dan mahasiswa, maka tayangan yang ditontonpun diduga memiliki pengaruh yang 

signifikan, apalagi tayangan tersebut ditonton dengan perhatian yang intens, frekuensi 

tontonan yang sering, dan profesi mahasiswa sebagai Mapala mengindikasikan bahwa 
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terdapat persepsi mahasiswa pencinta alam Universitas Muhammadiyah Riau 

terhadap tayangan my trip my adventure di Trans TV. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan- 

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan  pesan
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2. Mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi baik universitas, 

institut atau akademi
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3. Tayangan adalah sesuatu yang ditayangkan (dipertunjukkan); pertunjukan 

(film dan sebagainya)
7
 

4. Trans TV adalah salah satu saluran (chanel) media televisi nasional swasta 

yang berada di bawah naungan PT. Televisi Transformasi Indonesia. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Masalah yang dapat diidentifikasi melalui latar belakang masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Televisi merupakan media informasi dengan jumlah akses informasi 

terbanyak di kota 

b) Adanya kebutuhan akan informasi oleh mahasiswa, baik itu 

informasi berupa berita maupun hiburan 

c) Kehidupan mahasiswa tidak terlepas dari media informasi televisi, 

karena waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam masa perkuliahan 

lebih banyak dihabiskan di luar kampus 
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d) Rasa ingin tahu mahasiswa lebih tinggi dibandingkan individu 

dewasa atau pra remaja lainnya 

e) Informasi pada media televisi dapat mempengaruhi dan 

menimbulkan pro dan kontra 

f) Pentingnya menyikapi berita dengan benar, karena dapat 

menimbulkan persepsi yang salah 

g) Persepsi merupakan inti komunikasi 

2. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada persepsi mahasiswa pencinta alam terhadap 

tayangan  my trip my adventure di Trans TV (Studi pada mahasiswa pencinta 

alam Universitas Muhammadiyah Riau). 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi 

mahasiswa pencinta alam  terhadap tayangan  my trip my adventure di Trans 

TV (Studi pada mahasiswa pencinta alam Universitas Muhammadiyah 

Riau)? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa pencinta alam  

terhadap tayangan  my trip my adventure di Trans TV (Studi pada mahasiswa 

pencinta alam Universitas Muhammadiyah Riau). 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

1) Penulis, menjadi pembelajaran, pengingat dan pengetahuan mengenai 

pentingnya media informasi dan pentingnya persepsi dalam menentukan 

informasi yang benar 

2) Mahasiswa, menjadi pengetahuan penting dalam menyeleksi berita yang 

benar dan akurat agar memiliki persepsi benar terhadap suatu permasalahan 
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3) Instansi atau kelompok terkait, dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

referensi dampak yang ditimbulkan oleh berita melalu media televisi pada 

suatu kelompok masyarakat 

Peneliti selanjutnya, dapat menjadikan referensi atau bahan masukan penelitian 

selanjutnya. 


