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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia adalah golongan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri,

dengan komunikasilah manusia biasanya melakukan interaksi satu dengan

lainnya. komunikasi itu sendiri memiliki arti penyampaian sebuah pesan atau

informasi dari satu ke lainnya. Dalam berkomunikasi manusia memiliki sebuah

alat agar komunikasi dapat lebih efektif atau pesan yang ingin disampaikan

diterima khalayak dengan baik, alat itu disebut dengan media yaitu sebuah alat

penghubung berupa media massa atau suatu alat penghubung untuk menyebarkan

suatu informasi atau pesan kepada khalyak luas, dan media massa pun dibagi

menjadi dua yaitu media massa cetak (surat kabar, majalah, tabloid,dll) dan media

massa elektronik (televisi dan radio).

Media massa cetak merupakan media massa yang hadir paling awal

dibandingkan dengan media elektronik, namun dengan semakin maju dan

berkembangnya zaman, media elektronik seperti radio dan televisi semakin di

gandrungi oleh penonton dan pendengarnya. Televisi merupakan media massa

yang mengalami perkembangan paling fenomenal di dunia, meski lahir paling

belakangan dibanding media massa cetak, namun pada akhirnya media televisilah

yang paling banyak diakses oleh maysarakat.

Televisi juga merupakan salah satu alat komunikasi yang efektif dalam

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Hal ini dikarenakan televisi dapat

menyajikan gambar serta suara sekaligus. Dengan begitu dapat dikatakan

memang televisi merupakan media massa yang saat ini dapat menarik perhatian

masyarakat luas.

Pemahaman terhadap siaran di televisi adalah menyangkut bagaimana masyarakat
memahami isi pesan siaran tersebut, Sikap tertarik dan tindak lanjut menyaksikan siaran
televisi, hal ini menyangkut penilaian masyarakat terhadap pesan, kemudian mengambil
keputusan untuk menyaksikan siaran itu untuk menambah pengetahuan, mengembangkan
wawasan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan memberi hiburan. Rory dkk
(Vol. III. No.2 , 2014: hlm. 1-2)
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Fakta yang dibawa oleh berbagai tayangan di televisi dapat dilihat dalam

kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh kecilnya yaitu tingkah laku, pola pikir

masyarakat, pakaian yang digunakan, serta gaya hidup masyarakat dalam

kesehariannya menyaksikan tayangann televisi. Namun tidak dipungkiri lagi

bahwa televisi juga memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan masyarakat,

karena masyarakat mendapatkan berbagai macam informasi melalui sebuah

tayangan di televisi.

Dalam buku Effendy Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi (2007, hlm. 192)

Menurut Prof. Dr. R. Mar’at dari Unpad menjelaskan bahwa:

acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perassan para
penonton, ini adalah hal yang wajar. Jadi, jika ada hal-hal yang mengakibatkan penonton
terharu, terpesona, atau latah bukanlah sesusatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh
psikologi dari televisi ialah seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga penonton
tersebut dihanyutkan dalam suasana pertunjukan televisi.

Perkembangan industri fashion saat ini dapat dikatakan pesat, pasalnya

banyak masyarakat yang kini lebih memperhatikan penampilan atau gaya

berbusana mereka, terlebih lagi para designer-designer indonesia juga sudah

sering muncul di kancah nasional hingga internasional, seperti ikut serta

memunculkan busana karyanya di ajang fashion di luar negeri. Seperti salah satu

designer muda, Dian pelangi yang namanya kini sudah banyak diketahui oleh

masayarakt indonesia dengan karya-karya busananya. Tidak hanya busananya

Dian juga dikenal dengan salah satu designer hijab yang membuat para wanita

muslim terlihat lebih moderen dan trendi.

Menurut Euis Saedah dalam website resmi Kementrian Perindustrian

mengatakan

“Terdapat 20 juta penduduk Indonesia yang menggunakan hijab. Hal ini selaras dengan
perkembangan industri fashion muslim tujuh persen setiap tahun . Dari 750 ribu IKM yang
di Indonesia, 30 persennya merupakan industri fashion muslim. Jika hal ini berjalan
seiringan bukan tidak mungkin IKM fashion muslim pun akan terangkat ekonominya,
terangkat pula perekonomian Indonesia” ( Kementrian Perindustrian, Pemerintahan
Indonesia, 2016).

Fashion sendiri ialah gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya,

semakin banyak budaya yang bermunculan bahkan berkembang semakin

bervariasi juga cara masyarakat berbusana. Seperti halnya teknologi, dalam

industri fashion juga selalu berkembang mengikuti zaman. Dahulu Indonesia lebih

banyak mengenakan kebaya karena kebaya merupakan budaya busana yang
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menggambarkan Indonesia, semakin kesini Indonesia sudah mulai mencampurkan

budaya tanah air dengan diberi sentuhan budaya luar agar tidak terkesan kuno.

Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat mayoritas beragama

muslim sehingga tidak diragukan lagi jika sudah banyak wanita yang berjilbab,

namun banyak juga saat ini fenomena dari hijaber yang mengenakan jilbab bukan

untuk menutupi aurat melainkan mengikuti arus zaman atau ingin bergaya saja

agar terlihat trendi. Tetapi itu kembali lagi kepada pengguna hijab itu sendiri.

Hijab menurut Quraish Shihab, hijab dalam pakaian adalah dimana pakaian

tersebut menurut konteks sosial kebudayaan tertentu dianggap terhormat, namun

hijab lebih sering diartikan sebagai pakaian kerudung yang dikenakan oleh wanita

guna menutup aurat. Sedangkan hijaber merupakan sebutan untuk para wanita

yang menggunakan hijab atau jilbab atau kerudung, nama hijaber ini lahir ketika

jilbab masuk kedalam industri fashion yang dimodifikasi lebih fasionable dan

trendi namun tidak menghilangkan syar’i. Para penguna jilbab tersebut menyebut

dirinya sebagai hijaber.

Selain itu, wanita yang baru belajar berhijab umumnya hanya meniru (imitasi) apa yang
bisa dilihat, baik dari segi gaya busana dan gaya berhijab.Mereka memakai hijab
stylekarena tertarik oleh orang-orang terdekat seperti ibu atau kakak perempuan, juga gaya
orang-orang berhijab saat di acara pernikahan, selebriti yang berhijab dan model pada
majalah hijab (muslimah). Dengan apa yang mereka lakukan tersebut, mereka telah
berperilaku imitasi. Perilaku imitasi adalah reaksi atau tanggapan yang dilakukan oleh
seseorang dalam meniru perbuatan orang lain dengan sengaja. Perilaku imitasi dipengaruhi
oleh interaksi sosial, karena selain tertarik dengan berbagai model hijab yang ada di media
massa sekarang, wanita muslimah yang mengenakan hijab modifikasi untuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan sekitarnya. Mereka tidak ingin menjadi terasing dari
lingkungannya, maka mereka memutuskan memakai hijab modifikasi sama dengan yang
dipakai muslimah di lingkungan sekitarnya (Aminah 2014, p.4).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti salah satu acara di Televisi

swasta yaitu trans 7 yang menanyangkan acara Dua Hijab. Tayangan ini

merupakan sebuah tayangan yang memiliki segmen fashion, tayang perdana pada

22 November 2015. Acara ini memberikan tips, triks dan inspirasi dalam

berpakaian dan berhijab yang dibawakan oleh dua designer hijab yaitu Zazkia

Sungkar dan Jenahara. Program ini hadir setiap hari minggu pukul 09:15 WIB,

mengharapkan para penonton yang memang suka dengan fashion atau memang

mereka adalah hijaber yang ingin lebih trendi dalam berpakaian.

Sehubungan dengan hal di atas penulis ingin mengetahui tayangan Dua

Hijab di Trans7 dapat memberikan efek terhadap perilaku imitasi dari mahasiswi
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FISIP jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mengapa

penulis memilih FISIP khsusunya pada jurusan Ilmu komunikasi UMJ untuk

diteliti, karena universitas tersebut adalah universitas islam yang didalamnya

banyak mahasiswi yang mengenakan jilbab dan juga cara mereka berpakaian

cukup terlihat fashionable, dan juga salah satu mahasiswi FISIP jurusan Ilmu

Komunikasi ada yang pernah mengukuti ajang pencarian bakat “Hijab Hunt”

hingga masuk ke 15 besar. Dengan begitu penulis mengangkat judul

“EFEKTIVITAS TAYANGAN DUA HIJAB DI TRANS 7 TERHADAP

PERILAKU IMITASI MAHASISWI (Survei pada Mahasiswi Ilmu

Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta)”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah Tayangan Program “Dua Hijab” di Trans 7 dapat memberikan efek

terhadap Perilaku Imitasi Mahasiswi (survei: Mahasiswi Ilmu Komunikasi FISIP

Universitas Muhammadiyah Jakarta).

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk

mengetahui Apakah Tayangan Program “Dua Hijab” di Trans7 dapat memberikan

Efek Terhadap Perilaku Imitasi Mahasiswi khususnya Mahasiswi Ilmu

Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Secara Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan ilmu

komunikasi khususnya di bidang jurnalistik, dapat mengetahui tentang

tayangan sebuah program televisi yang dapat memberikan efek terhadap

perilaku imitasi mahasiswi. Dapat mengaplikasikan teori efektivitas
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tayangan program dan teori perilaku imitasi pada sebuah tayangan di

televisi.

b. Secara Praktisi

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tayangan

program Dua Hijab di Trans 7 dapat memberikan efek terhadap

Prilaku Imitasi Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas

Muhammadiyah Jakarta

2. Bagi khalayak, menambah wawasan mengenai dunia fashion

khususnya hijaber

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian

selanjutnya.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis

membagi sistematika penulsan menjadi 5 bab. Dimana satu bab dengan bab

lainnya merupakan satu rangkaian susunan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian-uraian latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang memiliki hubungan

dengan penelitian, serta beberapa definisi seperti komunikasi

massa, televisi, media massa, serta teori-teori yang mendukung

lainnya. Definisi konsep, kerangka berfikir, hipotesis penelitian

juga termasuk di dalamnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode Jenis Penelitian Kuantitatif dengan

metode survei Eksplanatif, populasi, sampel dan metode

pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, metode

analisis kuantitatif serta waktu dan lokasi penelitian. Tabel

operasional konsep juga termasuk di dalam bab ini.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisikan penguraian secara mendetail mengenai

deskripsi subjek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UPN "VETERAN" JAKARTA


