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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan media pada saat ini mengalami kemajuan yang pesat, hal ini

ditandai dengan banyaknya bermunculan berbagai media, baik itu media elektronik

maupun media cetak. Media juga banyak mempengaruhi sistem-sistem dalam

kehidupan masyarakat yang semangkin dirasakan peranannya oleh seluruh kalangan

masyarakat.

Dewasa ini kebutuhan akan mendapatkan informasi melalui media terus

meningkat. Orang akan bisa memperoleh informasi melalui media-media yang ada

baik berupa koran, radio, televisi ataupun internet. Media massa telah merasuk

(pervarise) ke kehidupan masyarakat modren. Media massa telah menyentuh hampir

semua aspek sehari-hari dalam kehidupan kita.1

Media massa era informasi ini seakan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan

masyarakat. Media massa memberikan arti yang sangat penting bagi masyarakat.

Masyarakat selalu membutuhkan informasi untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari menonton tayangan televisi. Melalui televisi

pula, masyarakat dapat mengetahui berita terbaru yang sedang terjadi ataupun sekedar

memperoleh hiburan.

1 Vivian. Teori Komunikasi Massa, Jakarta, Kencana Pranada Media, 2008. Hlm 4.
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Dilihat dari lahirnya televisi, televisi muncul belum lama sekitar tahun 70 an

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 olaraga Asia ke 4

dimana Indonesia mendapatkan giliran menjadi tuan rumah peresmian telavisi

bersamaan dengan dibukanya pesta olahraga itu oleh presiden Soekarno pada tanggal

24 Agustus 1962.2

Suatu stasiun televisi dengan program yang dimilikinya dapat mengetahui

bahwa program yang telah dibuat dan ditayangkannya dinilai cukup bagus dan

diinginkan oleh penontonya berdasarkan umpan balik dari pemirsanya. Stasiun

televisi cukup sering mengangkat fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan

menayangkanya kembali. Jika suatu program tersebut berhasil.

Televisi karena bentuknya yang dapat menampilkan gambar dan suara

sekaligus, maka media yang satu ini menarik perhatian masyarakaat lebih banyak dari

media lainnya, yang mana kemudiannya dapat mempengaruhi pikiran hingga perilaku

khalayak pemirsanya. Kemampuan televisi melampaui media lain dalam menarik

perhatian khalayak ditunjang oleh budaya masyarakat indonesia yang lebih kuat

dalam hal budaya lisan. Pengaruh televisi dalam menarik perhatian masyarakat, dapat

kita lihat ketika televisi telah menguasai jarak sosial dan geografis. Acara-acara yang

2 Wawan, Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Media Televisi), Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996. Hal
34.
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ditampilkan oleh media televisi lebih memiliki pengaruh dari pada media lainnya

seperti radio, surat kabar, majalah, ataupun tabloid.

Hadirnya televisi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan

hiburan, yang disajikan dengan format dan kemasan yang membuat masyarakat yang

menonton merasa puas. Program acara yang ditayangkan bermacam-macam, salah

satunya program acara yang bersifat hiburan yang harus dikemas sehingga menarik

minat pemirsa agar tidak jenuh ketika menonton. Konsep matang dan kreatif menjadi

modal dasar untuk terwujudnya kepuasan pemirsanya.

Trans TV adalah anak perusahaan PT Trans Corporation. Kantor Pusat stasiun

ini berada di Gedung Trans TV, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Trans TV saat ini adalah Atiek Nur Wahyuni yang juga merupakan

Direktur Utama Trans7. Salah satu acara yang ada di transTv adalah sebuah acara

talkshow yang bernama Dr. Oz Indonesia.

Dr. OZ Indonesia adalah sebuah acara kesehatan di Trans TV. Dengan durasi

60 menit, acara ini tayang setiap hari Senin-Jum'at pukul 07.00 – 08:00 WIB dan

Sabtu-Minggu pukul 15:15 – 16:15 WIB. Acara ini berisikan mengenai gaya hidup

sehat dan berbagai isu terkini berdasarkan pengalaman para narasumber maupun

opini dari para pakar. Acara ini diisi oleh dr. Ryan Thamrin dan dr. Reisa Broto

Asmoro. Acara ini mengadopsi sebuah acara kesehatan di luar negeri, The Dr. Oz

Show.Dr. OZ Indonesia memiliki sebuah talkshow yang fokus pada topik mengenai
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dunia kesehatan dan gaya hidup yang sehat. Tujuan dari konsep acara ini ialah dapat

memberikan wawasan baru mengenai kehidupan yang sehat dan bahagia. Salah satu

narasumbernya adalah para pakar dibidangnya yang akan memberikan informasi

pengobatan, mulai dari bagaimana mencegahnya sampai mengobati penyakit.

Seorang mahasiswa jurusan Komunikasi khususnya Konsentrasi Broadcasting

dituntut untuk Mampu dan menguasai bidang Broadcasting, penyiaran, shooting,

editing, dubbing, Mampu mengelola menajemen produksi siaran televisi. Mampu dan

cakap serta berkelayakan menciptakan karya-karya hiburan yang diperlukan sebagai

hiburan yang diperlukan sebagai hiburan, seperti Flim, Komedi dan lainya.3

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, maka penulis merasa tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul PENGARUH ACARA TAKLSHOW

“Dr. OZ INDONESIA” DI TRANS TV TERHADAP GAYA HIDUP SEHAT

MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI FDK UIN SUSKA RIAU.

B. Penegasan istilah

Untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti perlu menjelaskan

beberapa istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman.

3 Buku panduan dan informasi akademik FDK, 2011,Hlm 46
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1. Pengaruh

Menurut kamus bahasa indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau

timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan

atau perbuatan seseorang.4

2. Acara Talkshow

Program talkshow atau perbincangan adalah program yang

menampilkan suatu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu

yang dipandu oleh seorang pembawa acara (host).

3. DR. OZ Indonesia

Dr. OZ Indonesia adalah acara kesehatan di Trans TV. Acara ini tayang setiap

hari Senin-Jum'at pukul 07:00 - 08.00 WIB dan Sabtu-Minggu pukul 15.15-

16:15 WIB. Acara ini diisi oleh dr. Ryan Thamrin dan dr. Reisa Broto

Asmoro.

4. Trans TV

TransTV atau Televisi Transformasi Indonesia adalah sebuah stasiun

televisi swasta di Indonesia di Jakarta, yang dimiliki oleh konglomerat

Chairul Tanjung. Dengan moto "Milik Kita Bersama", konsep tayang stasiun

ini tidak banyak berbeda dengan stasiun swasta lainnya. Trans TV adalah

anak perusahaan PT Trans Corporation. Kantor Pusat stasiun ini berada di

Gedung Trans TV, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan. Direktur

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakatra, Balai Pustaka 2008, hlm 4.
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Utama Trans TV saat ini adalah Atiek Nur Wahyuni yang juga merupakan

Direktur Utama Trans7.

5. Gaya hidup sehat

Adalah hidup dengan pola atau gaya yang lebih fokus kepada hal hal

kesehatan, baik itu makanan, prilaku, bahkan gaya hidup yang sangat

berpengaruh kepada kesehatan dan menuju hidup yang sehat baik jasmani

maupun rohani.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Adapun indentifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

a. Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pola hidup sehat.

b. Bentroknya jadwal kuliah dengan waktu penayangan siaran talkshow

DR. OZ Indonesia.

c. Padatnya jadwal kuliah mahasiswa sehingga tidak mempunyai waktu

untuk menonton.

2. Batasan masalaah

Berdasarkan masalah diatas begitu luas, maka penulis membatasi

masalah yaitu mengenai pengaruh acara talkshow DR. OZ Indonesia di

Trans tv terhadap gaya hidup sehat mahasiswa komunikasi angkatan 2012

Uin Suska Riau.
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3. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan

dalam penelitian ini adalah : pengaruh acara talkshow DR. OZ Indonesia di trans tv

terhadap gaya hidup sehat mahasiswa komunikasi angkatan 2012 Uin Suska Riau.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengertahui bagaimana pengaruh acara talkshow DR. OZ

Indonesia terhadap gaya hidup sehat mahasiswa UIN SUSKA Riau.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji

masalah komunikasi khususnya bidang konsentrasi broadcasting yang

berminat untuk meneliti bahan yang sama dan sebagai bahan

perbandingan.

b. Berguna bagi penulis dalam rangka mengembangkan cakrawala

berfikir sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa diperpustakaan fakultas

Dakwah Dan Komunikasi.

c. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di jurusan

komunikasi fakultas dakwah UIN SUSKA Riau.
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E. Sistematika penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis membagi enam bab

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

uraikan dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

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 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 analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah

berdirinya Fakultas Dakwah Dan Komunikasi jurusan Ilmu

komunikasi Uin Suska Pekanbaru, Visi, Misi, dan tujuan

didirikannya jurusan ilmu komunikasi Uin Suska Pekanbaru.
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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 yang

diharapkan akan dapat memberi sedikit masukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN


