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BAB 1 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

 Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya 

secara jasmani melaikan secara rohani. Di era saat ini setiap oarng harus memilik 

kegiatan olahraga baik itu seminggu sekali melaikan sebulan sekali agar tubuh 

orang tersebut terjaga kesehatanya. Kegiatan olahraga di kalangan anak berfungsi 

untuk menyehatkan serta sebagai kegiatan interaksi social. Olahraga sangat 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh, dengan berolahraga metabolisme tubuh lancer 

serta distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan 

efesien. 

Futsal adalah olahraga yang dimainkan didalam ruangan dengan jumlah 5 

melawan 5. Tujuanya adalah memasukan bola ke gawang lawan, dengan 

memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima pemain pemain utama, setiap tim 

memiliki pemain cadangan. Olahraga tersebut saat ini di gandrungi oleh 

masayarakat Indonesia, hampir disetiap wilayah terdapat lapangan futsal yang 

disewakan. Tidak hanya lelaki yang hoby bermain futsal pada era saat ini kaum 

wanita juga sudah menggemari olahraga tersebut. Footbal Sala yang merupakan 

kepangjangan dari futsal kini sudah menjadi lahan bisnis bagi mereka yang 

menggandrungi olahraga tersebut. 

 Futsal sendiri dipopulerkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930, 

oleh Juan carlos ceriani. Keunikan futsal mendaptkan perhatian di seluruh 

Amerika Serikat, terutama di Brasil. Kejuaran dunia futsal pertama diadakan atas 

bantuan FIFUSA ( Sebelum anggota-anggotanya bergabung dengan FIFA pada 

tahun 1989) di Sao Paulo, Brasil, tahun 1982, berakhir dengan Brasil menjadi 

posisi pertama di kejuaran tersebut. 

Di Indonesia perkembangan futsal dikenal ditanah air sejak tahun 1998 

pada saat futsal Indonesia tertinggal jauh dengan Negara tetangga yaitu Malaysia 

dan Thailand. Almarhum Ronny Pattinasarani, merupakan sosok pelopor futsal di 

Indonesian, pada tahun 2000. Beliau di instruksikan oleh PSSI untuk mengikuti 

coaching clinic futsal di Malaysia dan semnjak saat itu beliau memperkenalkan 

futsal ke tanah air. Lalu pada tahun 2002 AFC meminta Indonesia untuk 

menggelar kejuaran Piala Asia. 

Justinus lhaksana atau yang lebih dikenal coach Justin, beliaulah yang 

membuat perkembangan cukup besar bagi futsal di Indonesia. Pria kelahiran 28 

Juli 1967 ini menjabat sebagai pelatih futsal timnas Indonesia pada tahun 2004-

2007, beliau pernah tinggal di Belanda selama 15 tahun dan hanya dia yang 

memiliki sertifikat kepelatihan futsal dari KNVB ( Asosiasi Sepakbola Belanda) 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

 
 

serta pernah melatih tim klub divisi utama di Negara tersebut. Timnas Indonesia 

sendiri meraih prestasi internasionalnya pada tahun 2007 dengan memperoleh 

mendali perunggu pada Sea Games di Thailand mengalahkan Malaysia yang pada 

saat itu sulit untuk dikalahkan.  

VIVAnews.com Indonesia Tampil sebagai juara AFF ( ASEAN Football 

Federation) Futsal pada tahun 2010. Prestasi ini diraih setlah di partai final, 

Minggu, 11 April 2010, menang atas Malaysia dengan sekor telak 5-0. Lima goal 

merah putih dalam pertandingan yang digelar di Stadium Phu Tho, Ho Chi Minh 

City, Vietnam tersebut di cetak oleh lima pemain yang berbeda. Jaelani Ladanibi 

membuka ke unggulan pada menit ke 9. Kemudian Vennard Hutabarat menit ke 

23, Deny Handoyo ke 26, Caca Matulessy menit ke 36 dan Haidar pada menit ke 

37.  

 Blend Futsal League merupakan komputisi kasta tertinggi dalam olahraga 

futsal. Sebelumnya Blend Futsal bernama IFL atau Indonesia Futsal League 

bergantinya naman tersebut taklekang dari sponsor salah satu minuman Extra Joss 

Bland. IFL sendiri digelar pertama kalinya pada tahun 2006/2007 oleh Badan 

Futsal Nasional (BFN) yang saat itu di ketuai oleh Cemby Hutapea. IFL pada 

musim pertama diikuti oleh 6 Tim klub pro yaitu, Biangbola Jakarta, Cosmo 

Jakarta, Mastrans Jakarta, Yogyakarta Electric, Pro Duta Bandung, dan Swap 

Futsal Bogor. Biangbola Jakarta pun menjadi jawara pertama kalinya liga pro 

tersebut. 

Bland Futsal League saat ini ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi 

swasta di Indonesia yaitu MNCTV. MNCTV tersebut menayangkan setiap 

pertandingan BFL agar masyarakat khususnya pencinta olahraga futsal 

menyaksikan setiap pertandingan tersebut. BFL saat ini sudah memasuki tahun ke 

tiga dalam penayanganya di stasiun tersebut. Dalam penayanganya di MNCTV 

tidak terlepas peran dari pemilik MNC Group yaitu Harry Tanoesubjo yang juga 

ketua Federasi Futsal Indonesia atau yang sering disebut dengan FFI. 

Pada halatan turnamen BFL sudah memasuki tahun ke-3, pada tahun 

pertamanya BFL dijauarai oleh IPC Pelindo dalam partai finalnya mengalahkan 

Pinky Boys dengan sekor 7-0. Ketujuh gol tersebut disumbangkan oleh Indra 

Kurnia Purnomo, Rony Alamsyah, Syarif Hidayatuloh, Randy Satria, Caisar 

Silitonga dan dua gol penutup di cetak oleh Rico Zulkarnain. Partandingan 

tersebut berlangsung di GOR Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Minggu 

(14/6/2015). Sedangkan pada tahun keduanya BFL, Black Steel Manokwari 

berhasil meraih gelart tersebut, setelah mengalahkan Vamos Mataram di babak 

final secara dramatis melalui adu pinalti. Dalam babak 2 x 20 hanya menghasilkan 

skor 3 sama sehingga lanjut dalam babak pinalti, untuk tim Black Steel 

Manokwari sendiri diciptakan oleh Panji, Afdal, Jhon Rumbruren sedangkan di 
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tim Vamos Mataram dicetak oleh Syahidansyah Lubis dan Bayu Bambang Saptaji 

dua gol. Sedengkan di adu pinalti tim Black Steel Manokwari mencetak 2 gol 

melalui Yerry Mambruku dan Jhon Rumbruren sedangkan dua penendang dari 

Vamos Mataram melalami kegagalan yaitu Bayu Bambang Saptaji dan 

Ardiansyah Agustin. Sementara itu untuk perhalatan yang ke 3 nya sudah sedang 

berjalan dengan format dan sistem yang sama. 

MNCTV sebagai dari bagian MNC group, serius dalam ikut 

mengembankan olahraga Futsal di tanah air. Hal ini sesuai dengan semangat CEO 

dari media tersebut, Hary Tanoesodibjo yang mempunai harapan besar agar 

Timnas Indonesia bias berkembang dang meningkatkan prestasinya samapi ke 

level internasional serta menembus Piala Dunia 2020.  

MNCTV sebelumnya bernama TPI merupakan sebuah stsiun televisi 

swasta terrestrial nasional di Indonesia. Namnaya yang sekarang dipergunakan 

sejak 20 Oktober 2010.  MNCTV merupakan stasuin televisi swasta ketiga di 

Indonesia setelah RCTI dan SCTV. MNCTV didirikan oleh Mbak Tutut dan dulu 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada. Pada 

tahun 2009 sampai dengan 2010 tidak menyiarkan acra olahraga. Namun pada 

tahun 2010 hingga saat 2013. Kembali lagi MNCTV menayangkan siaran 

olahraga pada musim 2016-2017 terutama liga inggris.  

 Media massa merupakan sarana komunikasi dan informasi dengan 

memanfaatkan media yang kemudian disebarkan melalui media massa, baik 

berupa cetak ( surat kabar, majalah), media elektronik (radio, televisi) dan media 

online (internet) sehingga muda siapa saja bias mengakses oleh siapa pun, dimana 

pun dan kapan pun. Hadirnya media massa yang terus menerus memperbaharui 

informasi dan teknologi, menjadi ramai dikalangan masyarakat. Setiap media 

massa yang baru turut berlomba memberiakan informasi serta hiburan. Media 

yang dapat memberiakn berita teraktual serta di kemas secara menarik menjadi 

pilihan masyarakat. Tentunya media dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat 

memberikan dampak yang cukup besar bagi khalayak nya. 

Perkembangan teknologi khususnya media massa di era globalisasi saat  

ini dituntut untuk selalu maju mengikuti perubahan zaman. Salah satunya dengan 

munculnya televisi sebagai sarana penyampai informasi setelah surat kabar dan 

radio. Televisi sebagai media yang terakhir muncul belakangan dibandingkan 

dengan media-media lainnya, ternyata telah memberikan nilai yang sangat 

spektakuler dalam interaksi sosial manusia. Kemampuan televisi dalam menarik 

perhatian khalayak telah menjadi panutan baru bagi kehidupan manusia dan 

kedatangan media televisi di  Indonesia pertama kali dipelopori oleh TVRI pada 

tahun 1962 sebagai satu-satunya stasiun televisi milik pemerintah di negeri ini. 
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Namun seiring dengan perkembangan dunia pertelevisian sejak tahun 1990-an 

banyak bermunculan stasiun televisi swasta baru. 

 Televisi merupakan media yang dimana saat ini digandrungi para khlayak 

yang memiliki efek yang cukup besar. Tidak hanya audio melaikan visual 

sehingga khalayak tertarik dengan media tersebut. Dalam kaitanya media televisi 

juga memiliki suatu ruangan khusus terhadap dunia olahraga. Sebagai pencinta 

olahraga maka diharuskan mengikuti perkembangan melalui media tersebut. 

Tidak hanya membrikan informasi namun juga memberikan hiburan serta 

tontonan yang menarik bagi si penontonya. 

 Televisi memiliki peran sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan 

bagi masyarakat. Sebagai media informasi, TV sangat di butuhkan untuk 

menyampaikan pesan-pesan dan ide-ide pembaruan. Media tersebut juga sebagai 

media pendidikan yang memaikan peran penting dalam membina generasi, dan 

media hiburan, TV dapat memberikan kepuasan kepada pemirsanya melalui 

program-program yang bersifat menghibur dan menghilangkan kejenuhan. ( Al-

Adawiyah & Rabiyanur 2015, hlm.55,vol.11, no.2) 

 Program televisi saat ini sudah banyak menanyangkan acara-acara 

olahraga, khususnya yang membahas perkembangan olahraga dalam negeri. Ada 

beberapa stasiun televisi menyediakan program tersebut. Tetapi kecenderungan 

yang terjadi pada setiap program televisi, memiliki tujuan menghibur khalayaknya 

atau dikatakan hiburan. Meskipun setiap stasiun televisi memiliki visi dan misi 

yang berbeda, namun tujuan terbesar dari menonton televisi adalah untuk mencari 

hiburan. 

   Futsal semakin digandrungi oleh masyarakat khususnya generasi muda 

Indonesia. Tak heran jika semakin banyaak pertandingan dan kesempatan. 

Perkembangan tersebut harus diimbangi dengan adanya wadah dan sarana untuk 

mengasah kemampuan para pemain agar selanjutnya dapat membawa nama baik 

Indonesia di kancah dunia. Futsal juga membutuhkan sosialisasi serta pemberian 

informasi terhadap perkembangan futsal, maka dari itu untuk mewujudkan 

semuanya futsal membutuhkan media untuk sarana penyebaran informasi 

tersebut. Media televisi lah yang paling efektif karena tidak hanya menyiarkan 

secara visual melaninkan juga secara audio. Blend Futsal juga menjadi sarana 

hiburan tontonan pertandingan bagi penikmatnya. 

 Peneliti memilih responden dari siswa MAN 2 Jakarta  terutama siswa 

yang mengikuti ekstrakulikuler Futsal. Merka yang mengikuti kegiatan 

ekstrakulukuler futsal sehingga menggemari olahraga tersebut dan mengingingkan 

mengikuti perkembangan futsal melalui program acara tersebut. Pada umunya 

mereka juga menyaksikan setiap pertandingan Blend Futsal League yang di 

tayangkan di akhir pekan oleh MNCTV sehingga menjadi tontonan yang bernilai 
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serta menghibur bagi mereka. Selain itu peneliti memilih responden penelitian ini 

dengan pertimbnagan kemudahan akses dan populasi yang tidak menyebar 

sehingga memudahkan penelitian untuk mengumpulkan data. 

Berdasarkan fakta dan fenomena yang diuraikan sebelumna, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PENGARUH TAYANGAN 

PROGRAM BLEND FUTSAL LEAGUE DI MNCTV TERHADAP 

PENGTAHUAN BERMAIN FUTSAL  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah yaitu “Seberapa besar pengaruh Tayangan 

Blend Futsal  di MNCTV Terhadap Pengetahuan Bermain Futsal?”   

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh tayangan Blend 

Futsal League di MNCTV terhadap pengtahuan bermain futsal. 

I.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, antara lain :
 

1. Manfaat Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dibidang jurnalistik dan perkembangan terhadap Olahraga Futsal 

terhadap tayangan Bland Futsal di MNC Tv 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta hasil 

penelitian dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat umum terkait 

gambaran yang akurat mengenai pengaruh tayangan BlEnd Futsal 

League di MNCTV 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul pengaruh tayangan 

Blend Futsal League di MNCTV terhadap Antusias untuk mengetahui 

pengatahuan bermain Futsal.  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian-uraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II :  KAJIAN TEORITIS 

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori dasar, definisi konsep, 

kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.  

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas metodologi penelitian kuantitatif, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel, teknik 

analisis data serta waktu dan tempat penelitian.  

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi 

hasil penelitian, analisis variabel, serta hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran yang 

berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi refrensi yang penulis gunakan untuk melengkapi 

pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan penelitian. 

 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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