
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Televisi adalah gambar yang paling kompleks pada media ruparungu dwimantra 

dinamis (moving audiovisual media). Beberapa hasil pengamatan 

sayamenunjukan bahwa rata–rata masyarakat memiliki televisi sebagai media 

hiburan mereka, danbahasa rupa inilah yang di anggap paling pesat 

perkembangannya. Tidak dapat di pungkiri peran televisi saat ini semakin besar. 

Perannya sebagai media komunikasi visual sangat luar biasa di bandingkan 

media–media massa lainnya.  

Televisi mengkomunikasikan pesan–pesannya dengan cara yang sangat 

sederhana. Sifat televisi yang demikian, disebut sebagai penyampaian pesan 

sepintas atautransitory maka pesan harus mudah di pahami dalam sekilas dan 

dengan jenjang konsentrasi yang tidak setinggi membaca. Televisi merupakan 

media massa yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sekarang ini. Peran 

televisi sebagai media komunikasi massa sangatlah besar dalam kehidupan kita, 

yaitu sebagai alat informasi, hiburan, kontrol sosial dan sebagai sarana 

pendidikan. Beragam tayangan yang di sajikan lewat media televisi memiliki 

tujuan masing–masing. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh pakar komunikasi, 

Wilbur Schramm yang menyatakan bahwa kajian isi atau pesan suatu tayangan 
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dalam media televisi tidak bebas nilai akan tetapi sarat nilai. Bersamaan dengan 

jalannya proses penyampaian isi pesan media televisi kepada pemirsa,maka isi 

pesan itu juga akan diinterpretasikan secara berbeda–beda menurut pandangan 

pemirsa, yang didasarkan antara lain pada latar belakang pengalaman dan tingkat 

pendidikannya (Cangara:2002). 

“Televisi sebagai media komunikasi massa juga berorientasi pada tujuan 

komunikasi pada umumnya, yaitu untuk mengubah sikap, pandangan dan perilaku 

orang lain atau pemirsanya” (Effendi, 1988:17). Pengaruh televisi dapat dilihat 

dari minat, sikap dan perilaku pemirsanya ditentukan oleh materi atau pesan yang 

disampaikan, intensitas pemirsa dalam menonton televisi, latar belakang 

pendidikan dan peengalaman pemirsa, nilai dan norma budaya serta lingkungan 

tempat pemirsa tersebut berada. Artinya pesan (message) tayangan televisi akan di 

konsumsi khalayak dan berpengaruh baik secara langsung atau tidak pada wilayah 

pengetahuan atau wawasan (kognisi), perasaan (afeksi), dan perilaku 

(psikomotorik). 

Perkembangan dunia pertelevisian di tanah air juga menunjukan kemajuan yang 

signifikan, yaitu dengan banyaknya stasiun televisi swasta yang mengudara setiap 

harinya. Stasiun televisi swasta yang perkembangannya cukup pesat diantaranya 

adalah Trans tv. Trans tv adalah salah satu stasiun televisi yang memposisikan diri 

sebagai televisi gaya hidup atau life style. Selain Trans tv ada beberapa stasiun 

televisi seperti ANTV, RCTI, SCTV, MNC, Tv One dan lain sebagainya. Dari 

hasil pengamatan saya konsep program tayangan setiap stasiun televisi swasta 

yang ada di Indonesia memiliki perbedaan. RCTI lebih memajukan program-

program musik, pencarian bakat dan program sinetronnya, ANTV sedang 
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meningkatkan rattingnya dengan program-program yang mengulas sejarah 

kerajaan di India, ada juga SCTV dan MNC yang memajukan program sinetron 

dan program musiknya. Dan satu lagi yang jelas berbeda dengan konsep Trans tv 

yaitu Tv One yang memfokuskan program-program yang tayang hanyaberita 

dantalk show. 

Kelebihan dari Trans tv ini sebagian besar program yang ditayangkan merupakan 

garapan sendiri (in-house production) yang terbukti mampu menarik perhatian 

pemirsa. Hal tersebut dapat dilihat ketika Trans tvmempersembahkan tayangan–

tayangan garapan sendiri dan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat serta 

mampu menyaingitayangan dari stasiun–stasiun televisi swasta lainnya. 

Keberhasilan tersebut dilihat dari banyaknya program garapan mereka masih eksis 

di dunia pertelevisian, dan banyak tayangan yang sampai saat ini masih tayang 

dan dipercaya dapat menghibur masyarakat. Salah satu program garapan 

sendiriyang kurang lebih sudah tayang satu tahun dan sampai saat ini masih eksis 

di dunia pertelevisian khususnya di Trans tv adalah My Trip My Adventure. 

Selain kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan) manusia tentunya perlu 

memenuhi kebutuhan skunder dan tersier. Salah satunya yaitu melakukan 

perjalanan atau traveling untuk melepas penat dan lelah. Namun, tidak hanya itu 

melakukan perjalanan atau traveling sering digunakan sambi melakukan 

pekerjaan guna untuk menambah pengetahuan dan menjadikan diri lebih fleksibel. 

Fenomena tersebut yang mendasari banyaknya tayangan–tayangan perjalanan di 

televisi. Selain Trans tv yang menayangkan “My Trip My Adventure” ada juga 

tayangan “Rute Keren” yang di siarkan oleh ANTV, di MNC “Mata Pancing”, 

“Ring Of Fire” di Metro Tv dan lain sebagainya. 
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Diantara banyaknya tayangan perjalanan dan petualangan yang ada di televisi, 

tayangan “My Trip My Adventure” lebih banyak menarik perhatian pemirsa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari respon mayarakat melalui akun media sosial mereka 

terutama twitter, karena media sosial itulah yang peneliti amati sertaeksistensi 

tayangan tersebut yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun belakangan ini 

menambah bukti bahwa tayangan ini disukai masyarakat luas. Berikut tabel data 

dari followers funbase beberapa tayangan serupa; 

No Nama Tayangan Jumlah Followers Twitter 

1 My Trip My Adventure 

(Trans TV) 

57.000 

2 Survivor  

(Trans Tv) 

19.300 

3 Mata Pancing  

(MNC TV) 

13.500 

4 Rute Keren  

(ANTV) 

62 

5 Ring Of Fire  

(Metro Tv) 

3691 

Sumber : www.Twitter.com/(nama tayangan)  

      Di akses pada : 20 Februari 2015 (11.00 WIB) 

 

Ada beberapa kelebihan tayangan My Trip My Adventure dari tayangan-tayangan 

lainya diantaranya yaitu, My Trip My Adventure di pandu dengan para pembawa 

acara yang sesuai dengan tema tayangan, selain para pembawa acarapakar di 

bidangnya, mereka masih terbilang muda dan terkenal sebagai selebriti tanah air. 

Selain itu program My Trip My Adventure tayang di setiap akhir pekan sehingga 

berpeluang besar untuk di nikmati oleh masyarakat di berbagai kalangan. 

Dibandingkan dengan tayangan lainya seperti mata pancing yang segmentasinya 

tebatas hanya untuk orang-orang yang memiliki hobi memancing, kemudian rute 

keren yang memiliki segmentasi hampir sama dengan tayangan My Trip My 
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Adventure namun, tayangan ini mengekpslorasi tempat-tempat wisata di luar 

negeri, bukan di dalam negeri seperti tayangan My Trip My Adventure.  

    Gambar 1.1 

 

 

 

 

Tayangan My Trip My Adventure adalah program newsTrans tv yang di dalamnya 

memiliki unsur informasi dan hiburan. Tayangan ini mengangkat tema 

berpetualang ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Ada banyak 

prorgam petualangan yang di tayangkan stasiun televisi swasta lainya namun 

khusus program My Trip My Adventure yang mengunjungi daerah wisata yang 

belum terlalu dikenal bahkan belum dijamah oleh masyarakat. Tidak hanya 

mengulas mengenai daerah wisata dalam negeri, terkadang sesekali juga 

menampilkan tempat-tempat wisata di luar negeri. 

Acara yang tayang setiap hari sabtu dan minggu pukul 08.30-09.15WIB dan 

dipandu oleh duapembawa acara laki–laki yaitu Vicky Nitinegoro dan Hamish 

Daud Wylie serta pembawa acara pendamping yaitu Nadine Chandrawinata dan 

Deni Sumargo dimana mereka melakukan eksplorasi ke sejumlah daerah wisata di 

Indonesia dan diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada para petualang 

sejati dalam melestarikan cagar alam dan budaya Indonesia serta meningkatkan 

minat traveling bagi kalangan mahasiswa.  
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Beberapa pengalaman dan dari hasil pengamatan serta wawancara saya dengan 

beberapa mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa sangat berminat 

melakukan perjalanan untuk sekedar mendapatkan hiburan dan melepas penat dari 

menjalani rutinitas sehari–hari.Adanya tayangan “My trip My Adventure” bisa 

digunakan sebagai rekomendasi tempat–tempat wisata di Indonesia yang ingin 

kita kunjungi. Selain itu kegunaan lain dari tayangan ini adalah untuk 

mengispirasi para pencipta karya seni dalam memilih objek karya yang akan 

dibuatnya. Diharapkan dengan adanya tayangan “My Trip My Adventure”dapat 

memberikan inspirasi tempat–tempat bagus yang ada di Indonesia dan dapat 

menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa untuk di 

jadikan objek karya seni dan layak di ekspose keberadaan tempat–tempat 

wisatanya. 

Oleh karena itu penelitian ini guna mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

tayangan “My Trip My Adventure” di Trans tv terhadap minat pemirsanya 

khususnya kalangan mahasiswa untuk melakukan traveling atau melakukan 

perjalanan sekaligus berpetualang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Uses and Gratifications(Teori kegunaan dan Kepuasan). 

Teori yang dicetuskan oleh Katz, Gurevitch dan Haas ini dimulai dari lingkungan 

sosial yang menentukan kebutuhan khalayak lalu menuju pada pemenuhan 

individual yang pengkategorisasiannya meliputi: 

1. Kebutuhan Kognitif 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan dan 

pemahaman mengenai lingkungan. 
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2. Kebutuhan Afektif 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalaman yang 

estesis, menyenangkan dan emosional. 

3. Kebutuhan Pribadi Secara Integratif  

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, 

stabilitas dan status individual. 

4. Kebutuhan Sosial Secara Integratif  

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak sosial. 

5. Kebutuhan Pelepasan Ketegangan 

Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan 

dan hasrat akan keanekaragaman (Effendy,2003 : 294) 

Asumsi dasar teori ini adalah : 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan media 

massa di asumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif, untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

khalayak. 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan 

kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi hanyalah bagian dari rentangan 

kebutuhan manusia yang lebih luas, bagaimana kebutuhan ini terpenuhi 

melalui konsumsi media amat bergantung kepada prilaku khalayak yang 

bersangkutan. 
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4. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

5. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum 

diteliti lebih dahulu orientasi khalayaknya. (Blumler dan Katz, 1974:22) 

Disini jelas penggunaan media massa adalah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan. Minat dan selera menonton televisi yang besar terhadap media massa 

menimbulkan kepuasan terhadap media tersebut. Ketika pemuasan kebutuhan 

telah tercapai, berarti khalayak telah mencapai tingkat kepuasan yang 

diharapkannya.  

Khalayak yang dimaksud adalah mahasiswa Universitas Lampung khususnya 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2012. Peneliti memilih mahasiswa 

sebagai populasi yang mewakili khalayak dengan didasari beberapa 

pertimbangan, mahasiswa cenderung memiliki waktu luang pada akhir pekan atau 

masa liburan tiba. Umumnya mahasiswa memiliki tingkat emosional yang cukup 

tinggi dimana ada kalanya meraka merasa lelah dan penat dalam melakukan 

aktivitas perkuliahan sehari–hari, untuk itu biasanya mereka memanfaatkan akhir 

pekan atau waktu liburan untuk melakukan perjalanan (traveling) serta 

berpetualang dengan teman atau keluarga. Populasi yang diambil adalah 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2012 dengan jumlah 

keseluruhan 726orang, alasan memilih angakatan 2012 karena mahasiswa pada 

angkatan tersebut mudah ditemui, selain sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir 

mata kuliah yang diambil sudah sedikit dan memiliki waktu luang cukup banyak 

untuk berlibur atau melakukan perjalanan.   
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Adapun alasan pemilihan lokasi sampel didasarkan pertimbangan bahwa 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik umumnya bersifat heterogen 

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

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

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik termasuk kategori mengengah 

ke atas yang secara langsung atau tidak langsung mampu dan berpengaruh dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan (traveling).  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang di teliti yaitu; 

“Seberapa besar pengaruh tayangan My Trip My Adventure di Trans tv terhadap 

minat traveling mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Angkatan 2012Universitas Lampung?”. 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tayangan “My Trip My 

Adventure” terhadap minat traveling mahasiswa khususnya mahasiswa angkatan 

2012 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi ; 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau acuan untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya serta menambah kajian pemikiran 

khususnya bagi pengembangan ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. 

2. Secara Praktis 

1. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada 

tingkat strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis 

kepada stasiun televisi dalam memproduksi atau mengadakan evaluasi 

penayangan program acara “My Trip My Adventure” atau acara sejenisnya. 

 

 


