
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai media elektronik televisi untuk saat ini berkembang dengan 

sangat pesat, dengan tidak kita sadari televisi telah berpengaruh sangat besar 

dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya sudah tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan kita. Karena dengan melalui televisi ini kita bisa mengetahui berbagi 

informasi yang kita butuhkan, hanya dengan menonton kita akan mendapatkan 

berbagai informasi mulai dari hiburan, olah raga hingga berita-berita terkini dari 

manca negara dari berbagai belahan dunia.

Berbagai hiburan yang ditayangkan oleh stasiun televisi di Indonesia 

sekarang ini sangat beragam jenisnya seperti contohnya program televisi reality 

show yang mempertontonkan kejadian nyata atau spontan tanpa rekayasa yang 

ternyata bisa membuat penonton lebih penasaran dan ingin lebih tahu bagaimana 

akhir dari acaranya.

Program televisi reality show juga cukup menyedot banyak pemirsa dan 

banyak menjadi program unggulan di stasiun-stasiun televisi khususnya di 

Indonesia. Programnya pun beragam cara pengemasannya malah tidak sedikit 

juga program yang melibatkan pemirsa sebagai responden untuk menentukan 

hasilnya. Ada juga program acara yang memang mengambil lisensi dari program 

acara negara lain  untuk dibuat versi Indonesianya.

Tema yang akan diangkat oleh penulis dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini adalah sebuah program acara televisi reality show dengan nama program 

Surprise yang memerlukan pengemasan dalam penyampaian pesan kepada 

khalayak sasarannya dimana pemilihan media yang dipilih oleh penulis, 

memerlukan suatu pendekatan yang disesuai dengan filosofi dan karakter program 



acara tersebut. Dan diharapkan tidak hanya memberikan hiburan yang menarik, 

tapi bisa juga bermanfaat untuk pemirsa yang menontonnya sehingga program 

tersebut tidak hanya untuk mengejar rating yang tinggi saja, tapi memang 

mempunyai nilai-nilai positif yang dapat memberikan manfaat untuk semua 

kalangan masyarakat yang menontonnya.

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah

Pengambilan tema dalam penyusunan laporan tugas akhir ini meliputi 

cakupan permasalahan dengan perumusan dan batasan masalah sebagai pemetaan 

terhadap lingkup permasalahan serta lebih memfokuskan inti pembahasan dalam 

pembatasannya, meliputi :

1.2.1 Perumusan Masalah

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis lebih 

memfokuskan diri untuk membuat sebuah program acara televisi reality 

show  yang bisa menggugah hati penonton dimana penonton juga bisa 

merasakan kasih sayang yang diungkapkan dalam acara ini.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dari topik 

yang diangkat dengan memfokuskan pada pengangkatan topik menjadi 

sebuah informasi yang akan dikemas dalam sebuah media audio visual 

sebagai perantara penyampaian kepada khalayak sasarannya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis memiliki maksud dan tujuan 



sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulis dalam mengangkat tema permasalahan 

laporan tugas akhir ini adalah membuat program acara televisi reality 

show dan berusaha menjadi media dalam mengungkapkan kasih sayang 

terhadap sesama sehingga dapat menarik audience. Di mana program 

acara televisi reality show yang penulis buat disesuaikan dengan karakter 

dan filosofi program acaranya itu sendiri.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan laporan tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya tujuan internal dan eksternal, dimana tujuan ini memperkuat 

maksud dari masalah yang diangkat. Adapun tujuan sebagai berikut :

1.3.2.1Internal

Tujuan internal dari penyusunan tugas akhir ini adalah :

1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti proses 

perkuliahan di Fakultas Desain Komunikasi Visual Jurusan 

Multimedia Universitas Widyatama.

2. Penerapan bidang kajian ilmu Desain Komunikasi Visual 

yaitu Desain Multimedia terhadap bidang lain khususnya 

program televisi.

3. Proses ekplorasi bidang multimedia khususnya dalam segi 

teknis pengapliksian konsep ke media.

4. Menambah pengalaman dalam proses pemecahan masalah 

melalui kajian ilmu Desain Komunikasi Visual.



1.3.2.2 Eksternal

Tujuan eksternal dari penyusunan tugas akhir ini 

difokuskan pada masyarakat dan khalayak sasaran dari pesan yang 

akan disampaikan adalah memberikan hiburan yang diharapkan 

bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam 

mengungkapkan kasih sayang terhadap sesama.

1.4 Pemberi Tugas

Penyusunan laporan tugas akhir ini berkaitan dengan media video dalam 

sebuah format program acara televisi, yang dilibatkan dalam hal ini adalah rumah 

produksi Revolta Motion yang bergerak di bidang multimedia khususnya 

pembuatan video klip, video profile, dan multimedia lainnya.. 

1.4.1 Profil Perusahaan

Rumah produksi Revolta Motion bediri pada tahun 2005 

merupakan perusahaan yang untuk sekarang ini masih bergerak di bidang 

pembuatan video klip namun mereka juga ingin mencoba memperluas 

jaringan kreatifitas dengan mencoba untuk membuat sebuah program 

televisi dengan  bekerja sama dengan stasiun televisi lokal maupun 

nasional.

Atas pertimbangan diatas, maka rumah produksi Revolta motion 

ingin mencoba sesuatu yang diharapkan bisa memberikan kontribusi 

positif terhadap masyarakat melalui program televisi reality show 

Surprise.



1.4.2 Alamat 

Rumah produksi Revolta Motion

Jl.Sukarajin II no.19 Bandung 

Jawa Barat Indonesia

Telp.022-91986784 / 08122445367

1.5 Program Acara

Program acara yang menjadi pilihan dalam menampung tema yang penulis 

angkat dalam penyusunan laporan ini adalah :

Nama Program acara :  SUPRISE

Jenis Program :  PROGRAM TV REALITY SHOW

Durasi :  30 menit

Waktu Tayang :  16.00 – 16.30

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir D3 Jurusan Desain 

Multimedia Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Widyatama dengan 

judul Program Televisi Reality Show Suprise, terdiri dari empat bab susunan 

penulisan yang terdiri dari bab pendahuluan, analisa masalah, pembahasan 

masalah, dan bab rincian tugas:

Bab I Pendahuluan



Pada bab ini menjelaskan pemilihan tema yang akan diangkat pada 

laporan tugas akhir yang berisi latar belakang, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan, data mengenai 

instansi yang memberi tugas serta sistematika penulisan. 

Bab II Analisa Masalah

Proses pengolahan data untuk dijadikan acuan dari permasalahan 

yang terdiri dari tinjauan teori, tinjauan masalah sebagai acuan 

untuk melaksanakan proses visualisasi dari tema yang diangkat 

kedalam bentuk video.

Bab III Pemecahan Masalah

Bagian yang membahas mengenai langkah-langkah dalam 

pemecahan permaslahan berupa konsep dari tema yang diangkat 

dengan pendekatan desain Multimedia yang mencakup konsep 

desian, konsep visual, konsep audio dan konsep tifografi.

Bab IV Rincian Tugas

Pembahasan pada bab terakhir ini merupakan penjelasan langkah 

kerja dalam proses pembuatan video program tugas akhir ini terdiri 

dari identifikasi program, materi isi program, cakupan teknis 

pekerjaan, dan contoh visual dari hasil akhir pekerjaan.


