
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi massa tidak dapat 

dipungkiri telah banyak membantu umat manusia untuk mengatasi berbagai 

hambatan dalam berkomunikasi terutama media massa. Media massa terbagi dua, 

yakni: media cetak dan elektronik. Media cetak meliputi, surat kabar, majalah, 

tabloid, buku, newsletter, dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi: radio, 

televisi, internet, dan film.  

Sebuah survei yang dilakukan Milward Brown menunjukkan bahwa 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk paling banyak menghabiskan 

waktu di depan layar elektronik, baik layar gadget maupun televisi. Dari hasil 

penelitian ini dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang 

menghabiskan waktu terlama, sekitar 9 jam perhari, untuk berinteraksi dengan alat 

elektronik. Survei menunjukkan masyarakat Indonesia menghabiskan setidaknya 

132 menit (2 jam 20 menit) untuk menonton televisi, 117 menit (hampir 2 jam) 

menggunakan PC atau laptop, 110 menit menggunakan tablet, dan waktu terlama 

adalah untuk menggunakan smartphone, 181 menit atau 3 jam perhari. 

(http://simomot.com/2014/05/30/survei-membuktikan-orang-indonesia-paling-

demen-nongkrongi-layar-elektronik/ diakses 8 Maret 2015, pukul 22.00 WIB) 

Televisi adalah paduan radio (broadcast) dan film (moving picture) 

(Effendy, 2003:174 ). Jelas disebutkan bahwa televisi merupakan salah satu media 
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informasi yang menyajikan sebuah tayangan yang bersifat audio visual. 

Bandingkan dengan media cetak yang hanya menampilkan tulisan dan gambar 

yang tidak bergerak, dan radio yang hanya mengandalkan suara saja.  

“Televisi mempunyai daya tarik yang kuat tak perlu di jelaskan lagi. Kalau 
radio mempunyai daya tarik yang kuat di sebabkan unsur kata-kata, musik dan 
sound effect, maka Televisi selain ketiga unsur tersebut juga memiliki unsur 
visual berupa gambar. Dan gambar ini bukan gambar mati, melainkan gambar 
hidup yang mampu menimbulkan kesan yang mendalam kepada penonton. 
(Effendy, 2003;177)”. 

 
Sebagai salah satu bentuk media massa elektronik, televisi dengan 

kelebihannya dapat menampilkan peristiwa tertentu yang terjadi di daerah tertentu 

dengan jelas tanpa harus berada ditempat kejadian, serta dapat memperoleh 

berbagai macam informasi yang sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. 

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi massa saat ini membuat televisi 

menjadi jendela dunia tempat kita bisa menyaksikan semua peristiwa baik itu dari 

dalam maupun luar negeri. 

 Televisi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dengan 

siaran pertama dipancarkan pada tanggal 24 Agustus 1962. Kemudian pada tahun 

1989 mulai bermunculan televisi swasta bertepatan dengan ulang tahun TVR ke 

27, RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) adalah televisi swasta pertama 

dalam kancah pertelevisian Indonesia. Dan hingga saat ini terdapat 12 stasiun 

televisi nasional di Indonesia yaitu : ANTV. Global TV, Indosiar, MetroTV, 

MNCTV, RCTI, RTV, SCTV, Trans TV, Trans7, tvOne, dan TVRI. 

 Dengan banyaknya stasiun televisi saat ini, membuktikan bahwa 

masyarakat kita membutuhkan media yang bisa memberikan informasi sekaligus 

hiburan. Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 
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berbeda dan beragam. Semakin banyaknya stasiun televisi, maka setiap stasiun 

televisi harus mempunyai program acara yang di kemas semenarik mungkin agar 

masyarakat menjadi tertarik untuk menonton program acara tersebut. Berbagai 

jenis program itu dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu, program 

informasi, dan program hiburan. Program informasi terbagi menjadi dua yaitu, 

hard news berupa laporan berita terkini yang harus segera di siarkan. Dan soft 

news berupa kombinasi dari fakta, gossip dan opini. Sementara program hiburan 

yaitu musik, drama, permainan (gameshow) dan sport. 

Tayangan olahraga merupakan salah satu program hiburan yang banyak 

diminati selain untuk menghibur, serta dapat mempengaruhi pemirsanya untuk 

ikut melakukan olahraga yang sama dengan tujuan mengisi waktu luang dengan 

kegiatan yang positif dan menarik. Akan tetapi dalam tayangan olahraga seperti  

tinju, gulat, atau olahraga beladiri lainnya yang di tayangkan khusus orang dewasa 

ini memuat adegan sadis dan kekerasan yang berlebihan tanpa adanya sensor 

sedikitpun. 

Seperti halnya beberapa tahun yang lalu ada tayangan olahraga yang 

banyak digemari dan cukup fenomenal di tahun 2000-an, yaitu Smackdown. 

Smackdown adalah program hiburan gulat yang merupakan bagian dari World 

Wrestling Entertainment (WWE) Amerika Serikat. Selain bergulat, atlitnya bisa 

memanfaatkan benda apapun yang ada disekitar mereka sebagai senjata untuk 

mengalahkan lawannya. Namun pada tahun 2007, tayangan Smackdown tidak lagi 

ditayangkan di Indonesia setelah terjadi beberapa insiden yang mengakibatkan 

cedera dan kematian dari beberapa orang anak akibat menirukan gerakan-gerakan 
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yang dilakukan oleh para atlitnya. Walaupun di dalam acara Smackdown sendiri 

telah terdapat peringatan untuk tidak meniru adegan tersebut, dan usaha dari 

stasiun televisi yang bersangkutan sendiri untuk menayangkan pada jam yang 

cukup malam. (http://seputartvindonesia.blogspot.com/2013/08/acara-tv-di-

indonesia-yang-berbau.html diakses 9 Maret 2015, pukul 22.00 WIB) 

Dari berbagai tayangan olahraga, penulis ingin membahas mengenai 

tayangan olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim adalah olahraga yang cukup 

menantang serta berbahaya dan membutuhkan nyali cukup besar. Salah satunya 

adalah Ultimate Fighting Championship. Pada awal tahun 1993 di Amerika 

Serikat terdapat pertandingan olahraga ekstrim yang mempertemukan atlet-atlet 

seni beladiri campuran, pertandingan ini dikenal dengan UFC. Pertandingan ini 

untuk mencari petarung yang paling kuat, berbakat, tangguh, dan sportif. Dalam 

pertandingan ini di perbolehkan adanya unsur ”full body contact” atau sentuhan 

langsung melalui pukulan, tendangan, membanting dan teknik mengunci, kecuali 

larangan menggigit dan mencolok mata. Alat pelindung yang digunakan petarung 

dalam pertandingan diantaranya hanya glove (sarung tangan), pelindung gigi, dan 

pelindung alat vital. 

Pertandingan Ultimate Fighting Champiosnhip pertama kali ditayangkan 

di Indonesia oleh salah satu stasiun televisi swasta, yaitu TPI pada awal tahun 

2002 dan berhenti ditayangkan tahun 2005. Namun, di awal tahun 2013 tepatnya 

bulan Februari, tayangan olahraga Ultimate Fighting Champiosnhip ditayangkan 

kembali oleh stasiun televisi RCTI, bagian dari MNC Media yang menjadi salah 

satu media partner UFC. Pernyataan dari Rudy Tanoesoedibjo,  selaku CEO PT 
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MNC Sky Vision dalam sindonews.com "UFC dan MNC Media berkomitmen 

untuk mendukung perkembangan olahraga Mixed Martial Arts dengan 

menciptakan petarung UFC kelas dunia dari Indonesia". Kerjasama ini akan 

membawa bermacam-macam program UFC kepada puluhan juta penggemar baru 

UFC di Indonesia dan juga mengembangkan olahraga MMA secara luas, yang 

menjadikan MNC Media menjadi kiblat acara olahraga. 

(http://sports.sindonews.com/read/711588/51/ufc-mnc-media-kiblat-acara-

olahraga-1359350555 diakses 9 Maret 2015, pukul 21.30 WIB) 

Tentu dengan kembalinya penayangan olahraga UFC ini menimbulkan pro 

dan kontra dikalangan masyarakat. Sebagai ajang pertarungan bebas, UFC tidak 

memiliki peraturan yang ketat seperti olahraga serupa seperti tinju. Pada UFC 

petarung bebas memukul bagian tubuh manapun kecuali bagian alat vital. Sering 

kali dalam pertandingan UFC menyebabkan petarungnya berdarah-darah. Hal 

tersebut banyak keluhan dari masyarakat melalui forum, blog, bahkan melaporkan 

langsung kepada KPI melalui website tentang kebrutalan pertandingan UFC. 

Namun banyak juga masyarakat yang merasa kebrutalan tersebut menjadi 

keunikan dari olahraga ini. 

Bagi yang pro sudah jelas mereka yang menggemari olahraga bela diri 

yang memang berkarakter keras, sebagai tayangan hiburan yang memberikan 

inspirasi dari sebuah perjuangan untuk menjadi yang terbaik, mendidik untuk 

bersikap sportif dan mau menerima kekalahan. Yang kontra sudah pasti 

membenci akan kekerasan, mereka takut kejadian sebelumnya yang serupa bisa 

terulang kembali, apalagi akan kekhawatiran menjadi budaya baru yang mudah 
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ditiru oleh anak-anak muda dan ketakutan akan ditonton oleh anak-anak dibawah 

umur meskipun tayangan UFC ini sudah tayang malam hari pada waktu jam 

dewasa siapa yang menjamin anak-anak tidak menonton acara tersebut yang 

tayang tanpa sensor dengan adegan kekerasan yang sangat menonjol. 

Dari tayangan UFC yang menjadi kontroversi, maka muncul berbagai 

macam opini pro dan kontra. Jika diartikan secara ringkas, opini berarti pendapat. 

Opini adalah suatu respon aktif terhadap stimulus suatu respons yang dikonstruksi 

melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari dan menyumbang citra (image). 

Sedangkan menurut Arifin (2010) opini publik merupakan kegiatan untuk 

mengungkapkan atau menyampaikan apa yang oleh masyarakat tertentu diyakini, 

dinilai dan diharapkan oleh seseorang untuk kepentingan mereka dari situasi 

tertentu (Heryanto dan Rumaru, 2013:61). 

Sejarah Mixed Martial Arts atau MMA sebagai olahraga bela diri modern 

tidak lepas dengan sejarah kemunculan UFC. Anggota MMA White Tiger yang 

menjadi fokus penelitian ini. Alasan pemilihan anggota MMA White Tiger selaku 

responden dalam penelitian ini,  karena adanya kesamaan mengenai olahraga yang 

digeluti. Bila masyarakat umum yang diambil menjadi responden dalam 

penelitian ini, karena mereka cenderung merupakan pihak awam sehingga akan 

memberikan jawaban berdasarkan apakah mereka suka akan tayangan tersebut 

atau tidak, jawaban akan didasarkan pada segi afeksi (emosi) sehingga orang yang 

merasa terhibur dengan adanya tayangan ini akan ber opini pro terhadap adanya 

tanyangan ini, begitupula sebaliknya bila tayangan ini dianggap tidak sesuai 

dengan mereka, maka yang didapatkan adalah jawaban kontra, maka dari itu 
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penelitian akan bersifat subjektif belaka. Berbeda bila penelitian ini dilakukan 

kepada anggota MMA, mereka akan melihat dari segi objektif, karena mereka 

mengetahui dan mempelajari mengenai teknik pukulan, tendangan, membanting 

dan mengunci. Sehingga mereka akan memberikan jawaban sesuai dengan apakah 

konten dari tayangan olahraga UFC sudah sesuai dengan aturan yang ada atau 

tidak, pihak pro akan menjawab apabila tayangan memang sudah sesuai dan 

bukan hanya hiburan belaka, sedangkan pihak yang kontra yang menganggap 

bahwa tayangan ini tidak sesuai dengan aturan bela diri dan hanya merupakan 

tayangan kerkerasan yang  berbau entertaiment saja. Sebelumnya peneliti sudah 

melakukan pra-riset ke basecamp MMA White Tiger di Jl. Tubagus Ismail XV, 

No. 13, Bandung. Dari pra-riset yang dilakukan diketahui 50% dari 80 anggota 

MMA White Tiger suka menonton tayangan olahraga UFC.  

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti opini dari anggota MMA 

White Tiger mengenai tayangan olahraga UFC yang ditayangkan kembali oleh 

RCTI yang menjadi kontroversi di masyarakat, karena banyaknya unsur kekerasan 

yang menonjol dalam tayangan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah 

 1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

”Bagaimana Opini anggota MMA White Tiger mengenai tayangan 

olahraga Ultimate Fighting Championship ?” 
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1.2.2    Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan, 

maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keyakinan anggota MMA White Tiger mengenai unsur 

kekerasan dalam tayangan olahraga Ultimate Fighting Championship ? 

2. Bagaimana nilai-nilai yang dirasakan anggota MMA White Tiger yang 

terkandung dalam tayangan olahraga Ultimate Fighting Championship ? 

3. Bagaimana ekspektasi anggota MMA White Tiger mengenai tayangan 

olahraga Ultimate Fighting Championship ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keyakinan anggota MMA White Tiger mengenai 

unsur kekerasan dalam tayangan olahraga Ultimate Fighting 

Championship. 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang dirasakan anggota MMA White 

Tiger yang terkandung dalam tayangan olahraga Ultimate Fighting 

Championship. 

3. Untuk mengetahui ekspektasi anggota MMA White Tiger mengenai 

tayangan olahraga Ultimate Fighting Championship. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan 

pembuktian teori-teori komunikasi serta pengetahuan untuk mengukur dan 

menganalisis opini tentang fenomena yang terjadi ditengah masyarakat terhadap 

suatu program acara. Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian ilmu 

komunikasi yang berkenaan dengan studi opini terhadap program acara televisi 

sehingga dapat berguna bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. 

 

1.4.2  Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai sisi 

baik olahraga yang dilakukan dalam tayangan Ultimate Fighting Championship. 

Diharapkan masyarakat kedepannya menjadi mengerti dan tidak lantas menjadi 

bersikap kontra. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Pengertian Istilah 

1.5.1 Ruang Lingkup 

 Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian sehingga terarah kepada 

tujuan, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan masalah. Adapun hal 

yang perlu dibatasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas opini dari tayangan olahraga Ultimate 

Fighting Championship di RCTI yang ditayangkan pada setiap hari kamis 

pukul 01.30 WIB. 
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2. Penelitian ini dibatasi oleh teori opini yang terdiri dari tiga komponen, 

yaitu keyakinan, nilai-nilai, dan ekspektasi.  

3. Objek penelitian penulis adalah anggota MMA White Tiger yang 

menonton tayangan olahraga UFC yang berjumlah 42 orang. 

4. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2015. 

 

1.5.2 Pengertian Istilah 

1. Opini adalah sesuatu yang dipikirkan atau diyakini dan dinyatakan orang 

tentang suatu yang kontroversial (Olii, 2007 : 54).   

2. MMA : Mixed Martial Arts adalah olahraga kontak yang memperbolehkan 

berbagai teknik pertarungan, seperti pergumulan, tendangan, dan 

pukulan. 

3. Ultimate Fighting Championship (UFC) : Pertandingan olahraga bela diri 

yang memadukan berbagai gaya, sampai batas akhir kemampuan. 

Di dalam MMA, masing-masing praktisi didorong untuk 

mengkombinasikan teknik dari berbagai cabang seni bela diri untuk 

melumpuhkan lawan. 

Ultimate : Penghabisan 

Fighting : Berkelahi/Pertarungan 

Championship : Turnament/Kejuaraan 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Televisi saat ini masih merupakan media massa primadona di masyarakat 

kita. Keunggulannya memiliki audio dan visual menjadi daya tarik yang besar, 
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apalagi perkembangan teknologi saat ini mendorong televisi mempercepat 

pengiriman pesan kepada khalayak dan informasi dapat disebarluaskan dengan 

cepat dari berbagai belahan dunia.  

Fungsi media massa khususnya televisi, yaitu memberi informasi, 

mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan 

pada media televisi sebagaimana pada umumnya tujuan utama khalayak 

menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk 

memperoleh informasi. Saat ini banyak sekali tayangan-tayangan hiburan di 

televisi dengan beragam program yang bermacam-macam khususnya tayangan 

olahraga yang banyak digemari. 

 Dikaitkan dengan penelitian ini, bahwa tayangan olahraga ekstrim yaitu 

Ultimate Fighting Championship yang dihentikan pada tahun 2005 dan 

ditayangkan kembali oleh stasiun televisi RCTI pada awal tahun 2013, menjadi 

kontroversi di masyarakat. Ada yang senang tayangan olahraga UFC ditayangkan 

kembali dan ada juga pihak yang menentang tayangan olahraga UFC karena 

mengundang kekerasan, brutal dan tidak mendidik. 

 Opini menyangkut pandangan pribadi seseorang dalam menghadapi suatu 

isu yang terjadi di sekitarnya. Opini adalah suatu respon aktif terhadap stimulus 

suatu respons yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang 

dari dan menyumbang citra (image) (Heryanto dan Ramaru, 2013:61). Opini 

publik memiliki tiga komponen di dalamnya, yakni keyakinan, nilai-nilai, dan 

ekspektasi. Oleh karena itu dalam penelitian “Opini Anggota Mixed Martial Arts 
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White Tiger Mengenai Tayangan Olahraga Ultimate Fighting Championship”, 

dibatasi pada opini yang terdiri dari tiga komponen tersebut. 

Keyakinan berkaitan dengan persepsi, merupakan sesuatu yang terkait erat 

dengan kognitif atau pikiran, yang merupakan aspek dari imej pribadi dan 

interpretasi-interpretasi dimana hal-hal tersebut menyangkut akan credulity atau 

soal percaya atau tidaknya orang mengenai sesuatu. Credulity beragam dalam 

intensitasnya, sejak dari keyakinan yang tak tergoyahkan hingga ketidakpercayaan 

yang bersifat total. Kemudian, dalam hal tingkat pentingnya (reliance) 

kepercayaan bagi seseorang juga terdapat keragaman. Bila dikaitkan dengan 

penelitian ini, setiap anggota MMA White Tiger memiliki keragaman keyakinan 

dalam menginterpretasikan keyakinan mengenai tayangan olahraga UFC, karena 

masing-masing penonton mempunyai opini masing-masing. 

 Nilai-nilai berkaitan dengan perasaan atau afektif yang merupakan 

perasaan seseorang mengenai obyek sikap yang biasanya disimpulkan sebagai 

perasaan suka atau tidak suka. Nilai yang dimaksudkan adalah nilai-nilai 

kesejahteraan (walfare values) apa yang dirasakan atau diupayakan, dan nilai-nilai 

deferensi (deference values) mengacu pada asumsi dasar opini publik yang tidak 

pernah bermakna tunggal. Nilai-nilai yang berkaitan dengan penelitian ini seperti 

nilai-nilai positif yang dirasakan oleh anggota MMA White Tiger yang 

terkandung dalam tayangan olahraga UFC. 

 Ekspektasi berhubungan erat dengan konatif, atau kecenderungan aspek 

dari imej pribadi dan proses-proses interpretatif yang terkadang disamakan oleh 

para psikolog dengan impuls, keinginan, dan usaha keras atau striving. Dalam 
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penelitian ini adalah harapan dari anggota MMA White Tiger mengenai tayangan 

olahraga UFC, di mana seseorang membuat estimasi baik secara sadar ataupun 

tidak sadar mengenai apa yang diperbuat, berdasarkan keyakinan, untuk 

merealisasikan baik nilai-nilai yang dipegangnya. 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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