PEMANFAATAN MEDIA TELEVISI DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN INFORMASI MASYARAKAT DESA SUNGAI RUAN ILIR
KEC.MARO SEBO ULU KAB.BATANG HARI ( STUDY JAMBI TV)

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
(S1) Dalamilmu Jurnalistik Fakultas Dakwah

Oleh:
DWI PURNIATI
NIM: UK.150250

PRODI ILMU JURNALISTIK
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2019

MOTTO

ُل امْرِئٍ مِّنْيُم
ِّ حسَثٌُ ُه شَرًّا َّلكُم تَ ْل ىٌَُ خَيْ ٌر َّل ُك ْم ِلك
ْ عصْثَ ٌة مِّن ُك ْم الَ َت
ُ ِِن َّالذِينَ جَآءًُا تِاْإلِ ْفك
َّ إ
ٌعظِيم
َ ٌعذَاب
َ َُالذِي تٌََلَّى كِثْ َر ُه مِنْ ُي ْم لَو
َّ ً ِن اْإلِ ْثم
َ ة ِم
َ َمَّااكْ َتس
“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari
golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu
bahkan itu baik bagi kamu. Setiap dari mereka akan mendapat balasan dari
dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa diantara mereka yang mengambil
bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adzab yang
besar”. (QS. An-Nur : 11)1
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang “Pemanfaatan Media Televisi Dalam
Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir Kec.Maro
Sebo Ulu (Study Pada Jambi TV)” Penelitian ini dilatarbelakangi dengan
permasalahan dengan adanya kendala yang yang membuat masyarakat dalam
memanfaatkan media Jambi TV dalam kebutuhan informasi. Tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui pemanfaatan media televisi
Jambi TV, dan efek dari informasi dari media televisi Jambi TV dan kendala
masyarakat dalam memanfaatkan televisi Jambi TV.
Metode Penelitian Yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan
kualitatif. Sementara itu jenis data menggunakan data primer dan data sekunder
dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Selain itu teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan
verifikasi data dan dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.
Hasil penelitian ini Pemanfaatan Media Televisi bagi Masyarakat Desa
Sungai Ruan Ilir Kec.Maro Sebo Ulu (Study Pada Jambi TV) adalah
pemanfaatan media televisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga
informasi yang masyarakat inginkan sudah terpenuhi Dan tidak menunggu lama
untuk mendapatkan informasi. Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir memilih
media Televisi Jambi TV dengan mendapatkan informasi yang sangat mudah
dipahami, dimengerti oleh masyarakat tersebut. sedangkan efek informasi dari
media televisi Jambi TV bagi masyarakat kembali kepada diri masyarakat
sendiri, jika mareka menanggapi informasi yang ia dapatkan secara berfikir
negatif maka buruk bagi diri mereka sedangkan ia menanggapi informasi secara
berfikir positif maka bagus bagi dirinya dan sangat bermanfaat. Media televisi
Jambi TV tidak slalu bisa memanfaatkan nya untuk mendapatkan informasi
karena ada kendalan masyarakat dalam memanfaatkan Jambi TV, seperti ketika
jaringannya yang hilang dan ketika ada pemadaman listrik maka dari saat itu lah
masayarakat tidak dapat memanfaatkan media televisi Jambi TV.

PERSEMBAHAN
Bismillahirahmanirrahim
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil’alamin, sembah sujud serta
Syukur kepada Allah SWT. Sepercik keberhasilan yang engkau
hadiakan padaku ya Allah, tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur pada mu
atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan
akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu
terlimpahkan keharibaan rasulullah Muhammad SAW.
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan
kusayangi:
Ayahandaku (Muji Purnomo), Ibundaku (Misluna) dan Suamiku (Rano Karno)
Serta nyaiku (Reha), Saudaraku (Rosi Purnawita dan Winda Ariyanti), Mertuaku
(Raina), Adik Iparku (Dody Saputra) dan seluruh keluarga besarku. Sebagai
tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih kepada kalian yang telah memberikan
motivasi dan kasih saying, serta cinta kasih yang tiada terhingga yang tak
mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulisan kata cinta
dan persembahan.
Dosen pembimbing Akhirku, Bapak Samsu, S.Ag, M.Pd.I, Ph.D dan Bapak Adi
Iqbal, S.Sos.I, M.Ud. Terimakasih banyak untuk Bapak, telah rela dan tulus
meluangkan banyak waktu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan
dengan penuh kesabaran dan kecermatan hingga akhir penulisan skripsi ini. Buat
teman-teman seperjuangan ku di Fakultas Dakwah sukses selalu buat kalian, dan
teman-teman yang setia sampai ketitik yang bahagia ini. Terimah kasih atas
bantuan, doa, nasehat, hiburan, ocehan, ejekkan, dan semangat yang kalian
berikan selama aku kuliah, aku tak akan melupakam semua yang telah kalian
berikan selama ni. Terimahkasih untuk semuanya, akhir kata, semoga skripsi ini
membawa manfaat bagi kita semua

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah
SWT.Penulis panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hanya
kepada-Nya penulis berserah diri memohon hidayah dan pertologan-Nya sehingga
terselesaikan penulisan skripsi ini.
Selanjutnya sholawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW, seterusya kepada semua keluarga, sahabat dan segenap
pengikut beliau sampai hari kiamat.
Tulisan yang “Pemanfaatan Media Televisi Dalam Memenuhi
Kebutuhan Informasi Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir Kec.Maro Sebo Ulu
Kab.Batang Hari (Study Jambi TV)” ini adalah skripsi yang disusun dan
diajuakan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Starta Satu (S1) dalam ilmu Jurnalistik pada Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
Selanjutnya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis
menyampaikn ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat :
1. Bapak Samsu, S.Ag, M.Pd.I.Ph.D selaku Dosen pembimbing I yang telah
memberikan petunjuk dan bimbingan.
2. Adi Iqbal, S.Sos.I, M.Ud selaku Dosen pembimbing II yang telah
memberikan petunjuk dan bimbingan.
3. Bapak Drs. Sururudin M.Pd selaku Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Jurnalistik
Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Samsu, S.Ag, M.Pd.I.Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
6. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
7. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy’ari, MA, Ph.D selaku Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
8. Bapak Dr. H. Hidayat, M. Pd selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi
Perencanaan dan Keuangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Ibu Dr. Hj Fadilla, M. Pd selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

11. Karyawan dan Karyawati Perpustakaan di lingkungan Fakultas Dakwah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
12. Karyawan dan Karyawati di lingkungan Fakultas Dakwah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
13. Kepada teman-teman seperjuagan Ilmu Jurnalistik angkatan 2015 lokal A
dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah
banyak memberikan bantuan dan dukungan penulis selama penelitian dan
penulisan skripsi ini.
Penulis panjatkan do’a kepada ALLAH SWT.Semoga segala bantuan
pengorbanan jasa baik yang diberikan kepada penulis secara langsung maupun
tidak langsung serta amal shaleh dari beliau-beliau mendapat balasan dari ALLAH
SWT.
Akhirnya, jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekhilafan
baik teknik maupun strategi serta materi-materi yang disajikan, penulis
mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.
Terima kasih penulis hanturkan kepada para pembaca, semoga tulisan ini
bermanfaat nantinya.
Amin yaa rabbal alamin

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................

i

NOTA DINAS..................................................................................

ii

SURAT PERNYATAAN ORISIALITAS SKRIPSI...................

iii

PENGESAHAN...............................................................................

iv

MOTTO............................................................................................

v

ABSTRAK........................................................................................

vi

PERSEMBAHAN............................................................................

vii

KATA PENGANTAR.....................................................................

viii

DAFTAR ISI....................................................................................

x

PEDOMAN TRANSLITERASI....................................................

xii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN
A. Latar Belakan Maslah..........................….................

1

B. Permasalahan............................................................

4

C. Batasan Masalah.......................................................

4

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.............................

4

E.

Kerangka Teori.........................................................

5

F.

Metode Penelitian.....................................................

18

G. Pemeriksaan Keabsahan Data……………………..

21

H. Studi Relevan............................................................

22

PROFIL DESA SUNGI RUAN ILIR
A. Keadaan Letak Geografis………….........................

24

B. Sejarah Berdiri………………………………….......

26

C. Visi, Misi Dan Tujuan Desa Sungai Ruan Ilir……..

31

D. Struktur Organisasi.......………………………........

35

E. Sarana Dan Prasarana Pendidikan……………........

35

F. Sarana Dan Prasarana Keagamaan…………………

36

BAB III

G. Mata Pencarian Penduduk Desa Sungai Ruan Ilir…

38

H. Daftar Informan.......................................................

39

PEMANFAATAN MEDIA JAMBI TV BAGI MASYARAKAT
DESA SUNGAI RUAN ILIR
A. Manfaatan Televisi Jambi TV bagi kebutuhan informasi… 40
B. Memilih Media Televisi Jambi TV Dengan Mendapatkan
Informasi Yang Mudah Dipahami............................ 46

BAB IV EFEK INFORMASI DAN KENDALA MASYARAKAT DALAM
MEMANFAATKAN TELEVISI JAMBI TV UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN INFORMASI

BAB V

A. Efek Informasi Dari Media Jambi TV Bagi Masyarak…

50

B. Kendala Masyarakat Dalam Memanfaatkan Jambi TV...

58

PENUTUP
A. Kesimpulan…….........................…………………….

59

B. Implikasi Penelitian…………………………............

60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KURIKULUM VITAE

PEDOMAN TRANSLITERASI2
A. Alfabet

2

Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

ا

A

ط

Tj

ة

B

ظ

Zj

ت

T

ع

ث

Th

غ

Gh

ج

J

ف

F

ح

Hj

ق

Q

خ

Kh

ك

K

د

D

ل

L

ذ

Dh

م

M

ر

R

ن

N

Arifullah Dkk, Panduan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi
(Muaro Jambi: Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016). 149.

ز

Z

ه

H

ش

S

و

W

ش

Sh

ء

ص

Sj

ي

ض

Dj

Y

B. Vokal dan Harkat
Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

َا

A

َب

a

اِى

I

ُا

U

اَى

A

اَو

Aw

ِا

I

اُو

u

اَى

Ay

C. Ta>’ Marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ahini ada tiga macam:
1. Ta>’ Marbu>t}ahyang mati atau mendapat harakat
transliterasinya adalah /h/.
Arab

Indonesia

sukun,

maka

ة صال

S}ala>h

ة ا مر

Mir‟ a>h

2. Ta>’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
maka transliterasinya adalah /t/.
Arab

Indonesia

بية التر وزارة

Wiza>rat al-Tarbiyah

من الس اة مر

Mir‟ a>t al-zaman

3. Ta Marbutah yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun/.
Arab
فجئة

Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN
C. Latar Belakang
Zaman sekarang ini media massa memiliki peran sangat penting dan
tidak bisa terpisahkan lagi dari kehidupan masyarakat. Media massa adalah
penyebar informasi. Berbagai informasi yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat, bisa di dapatkan dari media massa dengan secara cepat dan tidak
menunggu lama. Media massa, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan
mereka Bahkan bisa dikatakan, hidup kita ini tidak akan lepas dari peran
media massa. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Pikiran kita selalu
dipenuhi informasi dari media massa. Betapa media massa sedemikian hebat
dan kuatnya dalam memengaruhi manusia.3
Media massa merupakan sarana informasi untuk menyampaikan pesan
kepada masyarakat, baik itu tua, muda, remaja dan anak-anak. Media massa
suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan berbagai
informasi kepada masyarakat baik berupa media cetak maupun media
elektronik. Media massa tumbuh dan berkembang dengan pesat seiring dengan
perkembangan zaman. Dan media massa terbagi menjadi dua bagian yaitu
media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah sarana media massa
yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah.
Seadangkanmedia elektronik adalah alat-alat yang menggunakan elektronik
modern, misalnya radio, televisi dan film.4
Dari semua media massa yang ada, televisilah salah satu yangg
mengalami perkembangan pesat saat ini. Televisi adalah suatu alat yang
digunakan sebagai sarana komunikasi yang searah yang sangat efektif untuk
menyampaikan pesan-pesan kehidupan. Adanya televisi dianggap sebagai
3

Nurudin, komunikasi massa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),35.
Mulyani, “pengaruh media massa terhadap etika berbusana pada remeja putri di desa
miranggen kabupaten demak”. Skripsi. Universitas negeri malang, 2016,10.
4

media pembelajaran yang efektif dan menarik, karena alat ini dapat merekam
dan menangkap objek gambar hidup yang sebenarnya.5 Manusia memperoleh
tambahan pengetahuan, informasi terkini dari belahan bumi lainnya dengan
cepat salah satunya adalah akibat dari peranan televisi.
Televisi sebagai suatu media massa yang sangat penting dalam
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Televisi merupakan
media yang dapat mendominasikan komunikasi massa, karena sifatnya yang
dapat memenuhi keinginan masyarakat. Menurut skornis dalam bukunya
“Television and society. Dibandingkan media massa lainnya seperti radio,
surat kabar, majalah, buku dan sebagainya hanya televisilah yang mempunyai
sifat istimewa.
[T]elevisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar, bisa
lmenampilkan informasi, hiburan dan pendidikan. Televisi menciptakan
suasana tertentu, sebagai penonton dapat menikmati acara televisi sambil
duduk santai menyaksikan berbagai informasi yang di sampaikan dan
dengan mudah di mengerti karena jelas terdengar secara audio dan
terlihat secara visual.6
Televisi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari
kehidupan manusia, dibandingkan dengan media massa lainnya ia mempunyai
sifat yang istimewa dan kelebihannya yaitu bersifat audio visual (didengar
dan dilihat), dapat menggambarkan kenyataan, lansung juga menyajikan
peristiwa yang sedang terjadi dan seolah-olah kejadian itu berada di depan
mata. Dalam Televisi berbagai acara yang ditayangkannya telah mampu
menarik minat dan membuat pemirsanya ketagihan untuk selalu menyaksikan
acara-acara

yang ditayangkan. Seperti menyuguhkan berita. Mereka

menghabiskan menonton televisi dalam sehari sekitar empat sampai lima jam
perhari.7 Dengan kemajuan teknologi saat ini, sangat begitu mudah
mendapatkan informasi baik itu melalui Hp, Radio dan Televisi. dalam
kehidupan masyarakat memang informasi yang sangat dibutuhkan, baik itu di
5

Cangara Hafied, Pengantar Imu Komunikasi, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,
2007), 127.
6
Adi Badjuri, Jurnalistik Televisi, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), 6.
7
Cangara Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi, 142.

kalangan dewasa, remaja dan tua. "Menurut Hurlock tahap-tahap usia bagi
masa perkembangan yaitu, 14-17 tahun dikatakan sebagai remaja awal, dari
17-21 tahun remaja akhir, 21-40 tahun adalah dewasa, dari 40-60 tahun
dikatakan setengah baya sedangakan 60 tahun keatasa adalah tua".8
Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir Kec.Maro Sebo Ulu Kab.Batang Hari
memang informasi yang dibutuhkan baik melalui HP maupun Televisi. Namun
di Desa Sungai Ruan Ilir ini khusunya bagi masyarakat yang setengah baya
memang televisi yang menjadi kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Di
Desa Sungai Ruan Ilir ini rata-rata menggunakan HP yang canggih hanyalah
bagian kalangan remaja yang memahaminya, sedangkan masyarakat setengah
baya kurang memahaminya, jangankan mau menggunakan HP yang begitu
canggih yang bisa mudah mendapatkan informasi secara cepat dan tidak
menunggu lama, HP Nokia center saja ada yang tidak bisa sama sekali
menggunakannya. Dan media cetak seperti koran memang tidak masuk sama
sekali sampai kedesa tersebut. Jadi, hanya televisi lah yang menjadi
masyarakat setengah baya di desa tersebut untuk mendapatkan sumber
informasi. Jika tidak menonton televisi, sama saja buta informasi.
Masyarakat setengah baya Di Desa Sungai Ruan Ilir tersebut
mendapatkan informasi bukan saja dari satu cannel, seperti, Jambi TV RCTI,
NET TV, SCTV, INDOSIAR, GLOBAL TV, GTV, METRO, TRANS7
melainkan semua cannel. Tetapi di sini penulis hanya mengambil masyarakat
setengah baya yang menonton siaran berita seputar Jambi TV untuk bisa
mendapatkan informasi.
Televisi pemenuhi kebutuhan bagi masyarakat tersebut. Dan acara
televisi selain mudah didapat dan mudah di pahami. Televisi menjadi alat
untuk menyiarkan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Informasi yang
diberikan dikemas dalam bentuk sebuah acara yang dinamakan berita sebagai

8

Andi Mappare, Psikologi Orang Dewasa, (Surabaya: PT.Usaha Nasional, 1998), 19

program utama disetiap stasiun televisi. Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut, maka penulis ingin mengadakan sebuah penelitian dengan judul.
“Pemanfaatan Media Televisi Dalam Memenuhi Kebutuhan
Informasi Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir Kec.Maro Sebo Ulu
Kab.Batang Hari (Study Jambi Tv)”.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, pokok permasalahan
yang diangakat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemanfaatan media
televisi jambi TV bagi masyarakat desa Sungai Ruan Ilir. Untuk memperjelas
permasalahan dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang diangkat Antara
lain sebagai berikut:
1. Apa manfaat media televisi jambi TV bagi masyarakat Sungai Ruan Ilir?
2. Bagaimana efek informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat
Sungai Ruan Ilir?
3. Apa kendala masyarakat dalam memanfaatkan media televisi Jambi TV
untuk memenuhi kebutuhan informasi?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis
memberikan batasan masalah guna mempermudah dan fokusnya terhadap
pembahasan yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian ini hanya berfokus
pada Pemanfaatan Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir Kec.Maro Sebo Ulu
Kab.Batang Hari Dalam Pemenuhi Kebutuhan Informasi di Jambi TV dalam
Program Siaran Berita info Seputar Jambi.
D. Tujuan dan kegunaan penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan yang ingin di
capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
b. Mengetahui pemanfaatan media televisi Jambi TV bagi masyarakat
desa Sungai Ruan Ilir.

c. Mengetahui efek informasi dari media televisi Jambi TV bagi
masyarakat Sungai Ruan Ilir.
d. Ingin mengetahui kendala masyarakat dalam memanfaatkan media
televisi Jambi TV untuk memenuhi kebutuhan inSformasi.
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Secara umum diharapkan dapat meramaikan wacana keilmuan, dapat
menambah bahan referensi dan memperkaya pengembangan ilmu
pengetahuan, terutama di kalangan masyarakat.
b. Dapat memperluas pemahaman tentang pemanfaatan media televisi
c. Untuk UIN sultan thaha saifuddin jambi penelitian diharapkan dapat
berguna untuk system ajaran akademik.
E. Kerangka teori
1. Pemanfaatan
Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yakni
guna atau faedah, sedangkan pemanfaatan ataupun memanfaakan adalah di
pergunakan, dijadikan alat, di kerjakan untuk kepentingan yang
memperkerjakan. Pemanfaatan juga merupakan suatu cara, hasil kerja
dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna atau merupakan harapan sama
artinya dengan explore penghadapan semata-mata menunjukkan suatu
kegiatan menerima.
Pemanfaatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
pemanfaatan media televisi begitu sangat penting karena telah membawa
perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Tanpa televisi
manusia ketinggalan informasi yang mereka butuhkan. Dizaman yang
begitu canggih untuk mendapatkan informasi salah satunya media televisi
sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi, dengan adanya informasi

manusia bisa menambah wawasan. Televisi juga sangat mudah dimengerti
dan dipahami oleh manusia.9
2. Media Televisi
a. Pengertian Media Televisi
Dibandingkan dengan media massa lainnya, televisi mempunyai
sifat istimewa. Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan
gambar, bisa bersifat intormatif, hiburan, maupun pendidikan, bahkan
gabungan dari ketiga unsur diatas, televisi merupakan sumber citra dan
pesan tersebar shared images and messange yang sangat besar dalam
sejarah, dan ini telah menjadi bagi lingkungan masyarakat Dan televisi
merupakan system bercerita storytelling yang tersentralisasi.10
Televisi suatu alat sebagai penyebar informasi bagi masyarakat
yang menimbulkan efek yang berbeda pada titik dan pada waktu yang
berlainan, mulai dari menimbulkan pengetahuan sampai mempengaruhi
adopsi rejeksi (Penerimaan & Penolakan). Adapun informasi yang
disampaikan melalui media televisi ini bisa berupa berita, peristiwa,
pesan-pesan politik, gagasan baru, hiburan dan sebagainya.
Marshall Mcluhan Gerber menyatakan bahwa televisi merupakan
suatu kekuatan yang secara dominan dapat memengaruhi masyarakat
modern. Kekuatannya tersebut berasal dari kemampuan televisi
memberikan berbagai gambaran yang terlihat nyata dan penting seperti
sebuah kehidupan sehari-hari. Televisi juga mampu memengaruhi
penontonnya, sehingga apa yang ditampilkan di layar kaca dipandang
sebagai kehidupan nyata.11 Deddy iskandar muda menegaskan, bahwa
“khusus untuk medium televisi, informasi yang di peroleh melalui
siaran televisi dapat mengendap dalam daya ingatan manusia lebih lama
9
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jika dibandingkan dengan perolehan informasi yang sama tetapi melalui
membaca”. Hal tersebut disebabkan karena gambar atau visualisasi
begerak berfungsi sebagai tambahan dan dukungan informasi yang
dituangkan dalam penulis narasi. Penyiar sebagai pembaca atau yang
membawakan berita memiliki kemampuan untuk memperkuat daya
ingat manusia melalui alunan nada dan tekanan suara. Alasan tersebut
juga diperkuat karena informasi yang disampaikan melalui medium
televisi, diterima dengan dua indera sekaligus secara silmutan pada saat
yang bersamaan. Kedua indra tersebut adalah indra pendengar audio
dan indra penglihatan visual.12
Televisi juga suatu perkembangan medium berikutnya setelah radio
yang diketemukan dengan karakternya yang spesifik yaitu (audio
visual). Dibandingkan dengan media massa lainnya, televisi sangat
berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang.
Orang memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus
mendengar atau mencerna narasi atau narasi dari gambar tersebut.
Televisi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari
kehidupan manusia13
b. Sejarah Televisi
Sejarah televisi secara umum adalah penemuan televisi telah
melalui berbagai eksprimen yang dilakukan oleh para ilmuwan akhir
abad 19 dengan dasar penelitian yang dilakukan oleh James Clark
Maxwelldan Heinrich Hertz, serta penemuan Marconi, pada tahun 1890.
Paul Nipkow dan William Jenkins melalui eksprimennya menemukan
metode pengiriman gambar melalui kabel (Heibert, Ungrait, Bohn, pada
Komala dalam Karlinah, 1999). Televisi sebagai pesawat tranmisi
dimulai pada tahun 1925 dengan menggunakan metode mekanikal dari
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Jenkis.
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company

mulai

14

Kemudian pada acara pameran dunia tahun 1939 TV diperkenalkan
kepada publik. Sehingga pada tahun 1950-an dikenal sebagai
“television’s golden era.” Sejalan dengan

zaman, televisi terus

berkembang pesat dan populer di kalangan masyarakat sehingga
menghebokan dunia. Ketika waktu itu beberapa program yang cukup
menarik perhatian publik ketika itu, mislanya film komedian yang
berjudul “The life of riley.”15
Sedangkan siaran televisi pertama kalinya ditayangkan tanggal 17
Agustus 1962 yaitu bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan
republic Indonesia yang ke xvll. Namun seiring dengan kemajuan
demokrasi

dan

kebebasan

untuk

berekspresi,

pada

tahun1989

pemerintah mulai membuka ijin untuk didirikannya televisi swasta.
Masyarakat di indonesia menonton tayangan televisi untuk pertama
kalinya pada tahun 1955 atau setelah 29 tahun sejak televisi mula
diperkenalkan tahun 1926 dan setelah 26 tahun sejak tayangan di dunia
pada 1929. Televisi mulanya dibawa dari uni soviet saat perayaan hari
jadi kota yogyakarta ke 200 tahun di yogyakarta. Tanggal 25 Juli 1961,
Sebuah Kesepakatan dibuat untuk membentuk sebuah komite yang
bertugas untuk mempersiapkan pembuatan stasiun televisi di indonesia.
Setelah persiapan berjalan selama satu tahun seperti membuat
studio, membangun menara siaran, dan mempersiapkan hal-hal teknis
lain ditempat yang sebelumnya dipakai untuk akademi informasi di
senayan. Tayangan televisi untuk percobaan yang pertama kalinya ialah
saat meliput upacara bendera hari jadi republik indonesia ke-17, pada
17 agustus 1962 secara lansung dari istana merdeka jakarta. Perayaan
14
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kemerdekaan tersebut dilaksanakan oleh divisi televisi radio dan biro
komite televisi organizing, dan hingga saat ini hari tersebut dikenal
sebagai lahirnya televisi republik indonesia yang merupakan stasiun
televisi nnasional pertama milik pemerintah indonesia. Pada tepatnya
tanggal 24 Agustus 1989 yaitu RCTI yang pertama terus dilanjutkan
dengan SCTV, TRANS TV dan METRO TV dan sebagainya.16
Sedangkan sejarah Jambi TV yaitu perkembangan dunia televisi
di tanah air, baik yang berkala nasional maupun lokal, dalam beberapa
tahun ini tumbuh cukup pesat. Namun televisi yang kini hadir dan
dapat dinikmati masyarakat provinsi Jambi, khususnya kota Jambi,
semuanya berasal dari televisi nasional. Hal ini menyebabkan
terjadinya konsentrasi media dari pusat ke daerah, sehingga
mengurangi makna dan nilai demokratis baik dalam pembangunan
ekonomi maupun politik dan sosial budaya. Jambi TV muncul dengan
semangat lahirnya undang-undang No.32 tahun 2002 tentang
penyiaran, yang menyebutkan bahwa stasiun penyiaran lokal dapat
didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah Negara Republik Indonesia
dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tertentu yang
terdapat pada pasal 31 ayat 5. Pelaksanaan undang-undang otonomi
daerah tersebut jelas menjadi angin segar bagi masyarakat daerah, yang
akan membuat semua potensi Jambi dapat dikembangkan secara
optimal. Bila didukung pranata informasi yang handal dan memadai,
berupa televisi swasta lokal, maka upaya percepatan pertumbuhan
pembangunan pun semakin terwujud.
Kehadiran Jambi TV sangat dinantikan oleh masyarakat kota
Jambi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi,
hiburan,

maupun

sebagai

media

pendidikan,

pengontrol

dan

penghubung antara yang satu dengan yang lain. Sebuah stasiun televisi
swasta regional pertama Provinsi Jambi. Jambi TV berkantor di Graha
16

Abdul Hakim, Televisi Media Dengan Kodrat Menghibur, (CV.Garuda Mas
Sejahtera, 2013), 26-28.

Pena Jambi Ekspres, Jl. Patimura Km 8 No. 35 D, Jambi. Jangkau
Jambi TV meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten
Batang Hari dan sekitarnya. Jambi TV melakukan siaran selama 18
jam, mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Stasiun televisi
ini merupakan anggota jaringan Jawa Pos TV. 5 Januari 2008, pukul
16.00 WIB adalah tonggak sejarah bagi provinsi jambi, karena pada
tanggal itu kali pertama mengudaranya Jambi TV, sebuah televisi lokal
yang selama ini diimpikan oleh masyarakat Sepucuk Jambi Sembilan
Lurah. Lampiran ini akhirnya menjadi kenyataan dan hingga kini
Jambi TV terus mengudara menyapa pemirsa. Sesuai dengan moto,
Jambi TV kebanggaan kito (Kebanggaan koto). Di Jambi TV programprogramnya saat ini sunting adalah:
1. Jalan-Jalan Bray
2. 3 Gadis
3. Goyang Kampung
4. Catatan Harian
5. Seputar Jambi
6. Detak Jambi
7. K3 (Kaba Kampung Kito)
8. Jambi Sepekan
9. Jambi Hari Ini
10. Dobrak
11. Dobrak Sepekan
12. Total Sport
13. Dialog Intraktif
14. Liputan Khusus
15. Bursa Niaga
16. Apo Kato Wargo
17. Kupas Abiezz
18. Belanjo Asyik
19. Jambi Tv On Air

20. Channel 27 Music
21. Ado-Ado Baeacara Yang Ditayangkan Sunting
22. Kisi
23. Kejutan Jambi Tv
24. Gebyar Istimewa
25. Kembang Selasih Sedap Nian
26. Music On Box
27. Buluran (Bursa Lagu Terdepan)
28. Bbm (Bincang-Bincang Malam)
29. Bujang Gadis
30. Canda (Cerita Ananda)
31. Pentas Kreasi Anak Dahsyat Indomilk
32. 3j (Jambi Jalan-Jalan)
33. Band Kito
34. Peduli Kanti
35. Info Produk Dan Bisnis
36. Geliat Bisnis
37. Belagu (Bernyanyi Malam Minggu)
38. Mitos (Tah Iyo Tah Idak)
39. Tela’ah
40. Sekitar Kita
41. Jambi TV Peduli
42. Uncu (Unik Dan Lucu)
43. Sarasehan Politik
Sedangkan program sementara Jambi TV sunting antara lain:
1. Audisi Presenter Jambi TV (Setiap Tahun)
2. Bintang Dangdut Jambi TV
3. Gelar Wayang Semalam Suntuk (5 Januari 2010)
4. Bintang Pop Jambi TV
5. Urband Band Jambi TV Competition 2010

6. Jambi Mencari Bakat17
c. Fungsi Televisi
Fungsi televisi sama dengan fungsi media lainnya (surat kabar dan
radio siaran), yakni memberikan informasi, mendidik, menghibur dan
membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi,
pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk
memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi.18
Televisi mempunyai Mempunyai beberapa Fungsi antara lain:
1. Pendidikan
Membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik
untuk pendidikan formal di sekolah maupun diluar. Juga meningkatkan
kualitas penyajian materi yang baik, menarik dan mengesankan.
2. Hiburan
Media massa "Televisi" banyak menyita waktu luang untuk semua
golongan usia dengan di fungsikannya sebagai alat hiburan dalam
rumah tangga. Sifat estetika yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik,
dan bunyi maupun gambar dan bahasa, membawa orang pada situasi
menikmati hiburan seperti halnya kebutuhan pokok lainnya.
3. Informasi
Mengumpulkan menyimpulkan fakta, data, pesan, opini dan komentar
sehingga orang mengetahui keadaan yang terjadi luar, apakah itu di
lungkuangan daerah, nasional dan internasional.
4. Sosialisasi
Yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana
orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai
anggota masyarakat secara efektif.
5. Motivasi
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Mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka
baca, lihat dan dengar lewat media televisi.19
d. Karakteristik Televisi
Ditinjau dari stimulasi alat indra, dalam radio siaran, surat kabar
dan majalah hanya satu alat indra yang mendapat stimulus. Radio siaran
dengan indra pendengaran, surat kabar dan majalah dengan indra
penglihatan.
1. Audiovisual
Televisi memiliki kelebihan, yakni dapat didengar sekaligus dapat
dilihat (audiovisual). Jadi, apabila khlayak radio siaran hanya
mendengar kata-kata, music dan efek suara, maka khalayak televisi
dapat melihat gambar yang bergerak. Namun demikian, tidak berarti
gambar lebih penting dari pada kata-kata. Keduanya harus ada
kesesuain secara harmonis. Betapa menjengkelkan bila acara televisi
hanya terlihat gambarnya tanpa suara dan begitu sebaliknya suara
tanpa gambar.
2. Berpikir Dalam Gambar
Ada dua tahap yang dilakukan proses berfikir dalam gambar.
Pertama adalah visualisasi, yakni menerjemahkan kata-kata yang
mngandung gagasan yang menjadi gambar secara individual.
Sedangkan keduanya adalah dari merangkai gambar-gambar
individual sdemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung
makna tertentu.
3. Pengoperasian Lebih Kompleks
Dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian televisi siaran
lebih komplek, dan lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang
digunakannya pun lebih banyak dan untuk mengoperasikan lebih
rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang terampil dan terlatih.
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Dengan demikian televisi lebih mahal dari pada surat kabar, majalah
dan siaran radio.
4. Bersifat Tidak Lansung
Televisi adalah satu jenis dan bentuk media yang paling canggih
dilihat dari sisi teknologi yang digunakan dan paling mahal dilihat
dari segi investasi yang ditanamkan. Televisi sangatlah bergantung
pada kekuatan peralatan elektronik yang canggih pula. Jika semua
peralatnya canggih maka secara live siaran lansung dapat kita
nikmati. Dan mahalnya seperti contoh, tanpa listrik siaran televisi tak
mungkin bisa di udarakan dan diterima pemirsa di manapun.
5. Bersifat Satu Arah
Siaran televisi bersifat satu arah, khalayak sebagai penonton hanya
bisa menerima berbagai program acara televisi yang sudah di
persiapkan oleh pihak pengelola televisi. Maksudnya, penonton
hanya sekedar menonton saja dan tidak dapat memberikan argumen
terhadap suatu tayangan yang mereka anggap tidak sukai. Selain
penonton yang bersifat aktif, penonton yang selektif dapat
mengambil tindakan untuk menonton acara yang ditayangkan.
6. Bersifat Terbuka
Televisi ditunjuk untuk semua orang dan dari kalangan mana saja,
artinya televisi bersifat menyeluruh dan terbuka apa yang sebenarnya
terjadi. Maka, siapapun yang mengakses televisi mereka akan
melihat suatu peristiwa berupa informasi terkini terjadi.
7. Bersifat Selintas
Peran-peran televisi hanya dapat dilihat dan didengar secara sepintas,
siarannya tidak dapat dilihat dan didengar ulang oleh pemirsa kecuali
dalam hal-hal khusus seperti pada adegan ulang secara lambat atau
dengan alat khusus seperti perekam.20
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3. Informasi
a. Pengertian informasi
Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang yang
telah diproses dan dikelola menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi
penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau
mendatang.21
Secara etimologis istilah “informasi” berasal dari bahasa latin,
yaitu “informatinem” yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi
dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, dan
audio. [J]ogiyanto menyatakan pengertian informasi adalah hasil dari
pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi
penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk
digunakan dalam pengambilan keputusan.
b. Fungsi Informasi
1. Menjadi sumber pengetahun baru, informasi valid yang didapatkan
oleh seseorang dapat menjadi pengetahuan baru dan menambah
wawasan di bidang tertentu.
2. Sebagai media hiburan, informasi juga berfungsi sebagai media
hiburan bagi masyarakat.
3. Sebagai sumber berita, suatu informasi mengenai hal tertentu bisa
dipakai sebagaisumber berita yang disampaikan kepada khlayak.
4. Menghapus ketidakpastian, kurangnya informasi tentang sesuatu akan
menimbulkan ketidakpaastian. Untuk menghapus ketidakpastian
tersebut maka diperlukan informasi lengkap dan valid dari sumber
terpercaya
5. Untuk mempengaruhi khalayak, Penyampaian informasi melalui media
massa biasanya dilakukan nuntuk mempengaruhi khalayak. Misalnya
informasi mengenai sesuatu produk melalui televisi yang tujuannya
agar masyarakat mengenal dan tertarik untuk menggunakannya.
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c. Jenis-Jenis Informasi
1. Informasi Hiburan.
Informasi hiburan meliputi beberapa macam informasi baik berupa
lawakan, music pop, mode show atau gabungan dari ketiga-tiganya
2. Informasi Berita.
Pengertian sederhana program news berarti suatu kajian laporan berupa
fakta dan kejadian yang memiliki nilai berita dan disiarkan melalui
media secara periodik. Pengertian penyajian fakta dan kejadian di
dalam berita bersifat objektif. Liputan gambar dari kejadian biasanya
diambil dengan memperhatikan hal-hal yang sekiranya tidak terlalu
membuat shock. Namun, objektivitas semacam ini masih tergantung
subjektivitas dari peliput.
Dari sudut mana kejadian itu diambil, hasilnya sebenarnya telah
menunjukkan subjektivitas dari peliput. Belum lagi susunan berita
yang berupa kalimat-kalimat verbal, sangat mungkin memperoleh
tekanan-tekanan tertentu berdasarkan pandangan subjektif dari reforter
yang melaporkan. Akhirnya tak dapat dihindari, kendatipun program
berita itu subjektif, namun unsur-unsur subjektif sengaja atau tak
segaja ikut serta mewarnai berita.
3. Informasi Feature.
Feature adalah suatu program yang membahas suatu pokok bahasan,
mengurai, menyoroti secara kritis, dan disajikan dengan berbagai
format.
4. Informasi spot dan informasi dokumenter.
Spot adalah suatu program yang ingin memengaruhi dan mendorong
pembaca untuk tujuan-tujuan tertentu. Spot merupakan program yang
sangat pendek. Informasi dokumenter, maksudnya, dokumenter yang
didramakan. Tidak sepenuhnya dokumenter, tetapi juga tidak
sepenuhnya drama karena memiliki kebenaran faktual. Sementara itu,
materinya dinamakan faksi, kependekkan dari fakta dan fiksi.

5. Informasi dokumenter.
Memahami arti dokumenter, kita dihadapkan pada dua hal, yaitu
sesuatu yang nyata, faktual (ada atau terjadi) dan esensial, bernilai atau
memiliki makna. Suatu dokumen dapat terwujud konkret kertas dengan
tulisan atau berkas-berkas tertulis (ijazah dan rental catatan). Dapat
pula berupa gambar, foto dari suatu kejadian film atau video. Dalam
dokumenter terkandung unsur faktual dan nilai.
6. Informasi Talk Show.
Informasi tentang The Talk program, meliput banyak format, antara
lain, kuis, interview (wawancara) semua memang dapat disebut
program wicara (The Talk Program). Program ini tampil dalam bentuk
sajian yang mengetengahkan pembicaraan seseorang atau lebih
mengenai

sesuatu

yang

menarik,

sedang

hangat

dibicarakan

masyarakat, atau tanya jawab persoalan dengan hadiah, yang disebut
kuis. Apabila pembicaraan dilakukan oleh satu orang, program itu di
namakan program uraian pendek atau pernyataan (The Talk Program).
Wawancara dilakukan oleh dua orang dan diskusi oleh lebih dari dua
orang. Sementara program kuis diajikan oleh seorang master kuis dan
peserta kuis.
7. Informasi seni budaya.
Program seni budaya termasuk produksi karya artistik. Ada berbagai
macam materi produksi seni budaya. Secara garis besar materi
produksi seni budaya dibagi menjadi dua, yaitu seni pertunjukan dan
seni pameran.
8. Informasi Pendidikan.
Pendidikan berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan
pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa
tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai pendidik

masyarakat. Maka dari pada itu, lewat acara-acaranya, media massa
diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat.22
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Dalam pendekatan ini penelitian menggunakan penelitian kualitatif,
yang merupakan tradisi penelitian ilmu pengetahuan sosial yang bergantung
pada pengamatan manusia. Penulisan mengarahkan penelitian kualitatif
yang bersifat deskriftif eksplanatorin, metode deskriftif bertujuan untuk
membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, factual
dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang
diselidiki. Eksplanatoris mengungkap apa yang telah dijelaskan untuk
menjawab mengapa dan bagaimana sutu pristiwa terjadi, artinya penelitian
ini diupayakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang diinterprestasi
secara tepa dan teruji.23
2. Setting Dan Subjek Penelitian
Setting penelitian atau tempat penelitian merupakan wilayah
dilakukan penelitian. Setting ataupun lokasi penelitian sebagai sasaran
yang snagat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga
lokasi ini sangat menunjang untuk dapat menemukan informasi yang valid.
Setting penelitian adalah di Desa Sungai Ruan Ilir, Kec.Maro Sebo Ulu
Kab.Batang Hari, penelitian setting didasarkan lokasi penelitian pada jarak
yang tidak begitu jauh. Subyek penelitian berpusat pada segenap pada
masyarakat setengah baya dari umur dari 40-60.24
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3. Sumber Dan Jenis Data
Sumber data penelitian ini terdiri dari manusia, situasi pristiwa dan
dokumentasi, antara lain: masyarakat setengah baya Desa Sungai Ruan Ilir
dan serta buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan lansung
dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan yang memerlukannya. Data ini disebut dengan data asli
atau data baru dan juga data primer data yang diambil lansung dari
penelitian kepda sumbernya, tanpa adanya perantara. Sumber yang
dimaksud dapat berupa benda-benda, situs dan manusia.
Data ini berupa informasi-informasi atau keterangan yang berkenan
dan lansung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini
pemanfaatan

media

televisi

memenuhui

kebutuhan

informasi

masyarakat Sungai Ruan Ilir di Jambi TV.
b.

Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh penelitian misalnya dari biro statistik, majalah,
koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data sekunder
adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini biasanya
diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Data
yang dimaksud adalah profil Desa Sungai Ruan Ilir.

4. Metode pengumpulan Data
Metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan tiga
tehnik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
a. Observasi
Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui obsevasi”.
Observasi adalah pengamatan suatu objek yang di teliti secara lansung
maupun mencari informasi disekitarnya. Dalam hal ini menjadi fokus
permasalahannya adalah media televisi sebagai kebutuhan informasi.
b. Wawancara.
Esterberg mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.
Wawancara adalah tehnik pengumpulan data agar untuk mendapatkan
informasi yang benar dari sumber data melalui percakapan atau tanya
jawab. Dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat setengah baya
desa sungai ruan ilir.
c. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dan dokumen
yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainlain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya patung, film, dan lainlain.25
5. Metode Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, tehnik analisis data yang digunakan
sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau
menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Metode analisis
data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
di peroleh dari hasil wawancara. Adapun tehnik pengumpulan data yang
digunakan adalah seperti dikemukakan Miles and Huberman, mereka
mengemukakan dalam analisis data kualitatif dimulai dari:
a. Data Display ( Penyajian Data )
25
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bangan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif.
a. Data Reduction ( Reduksi Data )
Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan,
semakin lama penelitian ke lapangan, maka data akan semakin banyak,
komplek dan rumit. Untuk itu maka perlu segera dilakukan analisis data
melalui reduksi data.
b. Conclusing Drawing ( Verifikasi )
Pada tahap ini penelitian berusaha menyimpulkan dari data
sementara dan akan berubah jika ditemukan data yang lebih kuat dan
mendukung pada tahap pengumpulan data kedepan. Langkah ketiga ini
menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang
valud dan konsisten, saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel. 26
G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang yang terpercaya, maka peneliti melakukan
tehnik keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria. Dalam
penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat di lakukan
dengan empat cara yaitu:
a. Perpanjang keikutsertaan
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Pelaksanaan

perpanjangan

keikutsertaan

dilakukan

lewat

keikutsertaan peneliti lokasi secara lansung dan cukup lama, dalam upaya
mendeteksi dan memperhitungan peryimpangan

yang mengurangi

keabsahan data.
b. Ketekunan pengamatan
Tehnik ini di lakukan dengan cara mengadakan suatu pengamatan
secara teliti, rinci. Dan berkesinambungan terhadap faktor- faktor yang
menonjol dalam penelitian.
c. Trianggulasi
Trianggulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu diluar data pokok, untuk keperluan pengecekan
reabilitas data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan
berbagai data yang diperoleh dari berbagai informan.
d. Diskusi dengan teman sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, penelitian akan
melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data
yang diterima benar- benar real dan bukan semata persepsi sepihak dan
penelitian atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan
mendapatkan sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan
konstruktif dalam meninjau keabsahan data.27
H. Studi Relevan
Berdasarkan penelusuran terhadap karya-karya penelitian sebelumnya,
penulis telah melakukan tinjauan pustaka demi menjaga keorisionalisme
penelitian ini dan untuk menghindari adanya kesan pengulangan atau tindakan
plagiat. Sepanjang yang penulis ketahui, penulis belum menemukan penelitian
yang sama persis membahas penelitian yang penulis lakukan. Namun terdapat
beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan judul yang penulis
bahas.Pertama, Karya Deby Novita Tahun 2017 Mahasiswi UIN Syarif
27
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Hidayatullah, dengan judul“Efektivitas siaran berita televisi sebagai sumber
informasi bagi masyarakat pedesaan (study pada warga desa girimakmur,
kecamatan malangbong)”. Kedua, Karya Bagus saputro Tahun 2016,
Mahasiswa IAIN Mahasiswa Sultan thaha saifuddin jambi, Dengan judul
Pemanfaatan media massa online sebagai sumber informasi (Study
mahasiswa konsentrasi ilmu jurnalistik IAIN STS Jambi)” .Ketiga, Karya
Roby johan Falah 2018, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018
dengan judul ("Pilihan Media Massa Sebagai Sumber Informasi Bagi Remaja
DiKelurahan Ngagel Rejo)".
Sebagaimana telah terlihat di study relevan ini bahwah sudah banyak
yang meneliti tentang pemanfaatan media televisi dalam memcari informasi.
Namun diantara karya diatas belum ada yang membahas tentang
pemanfaatan media televisi jambi tv dalam pemenuhi kebutuhan informasi
(study masyarakat dengan sungai ruan ilir kec.Maro sebo ulu kab.Batang
hari).

Karya-karya

tersebut

berbeda

dengan

yang

sedang

penulis

rampungkan. Pada penelitian ini penulis akan mencari tahu tentang program
siaran seputar jambi TV pemanfaatan masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir
Kec.Maro Sebo Ulu Kab.Batang Hari dalam pemenuhi kebutuhan informasi .
Sehingga hasil karya penelitian ini nantinya akan berbeda dengan hasil
penelitian karya diatas. Beberapa karya tersebut dilakukan ditempat yang
berbeda dan fokus penelitian yang berbeda juga dengan begitu sudah
dipastikan banyak perbedaan dari tempat, fokus dan hasilnya.

Melihat

adanya perbedaan setting, tentu saja penelitian yang akan dihasil berbeda.

BAB II
PROFIL DESA SUNGAI RUAN ILIR KECAMATAN MARO SEBO
ULU KABUPATEN BATANG HARI
A. Keadaan Letak Geografis

Desa Sungai Ruan Ilir sangatlah sulit dengan berbagai kondisi
penggunaannya sehingga bila dibandingkan dengan Desa-Desa lain diwilayah
Kecamatan Maro Sebo Ulu, tidak bisa kita pungkiri bahwa Desa Sungai Ruan
Ilir termasuk Desa tertinggal dalam pembangunan terutama dalam bidang
sarana dan prasarana.

Hal ini dapat dilihat dalam hal sarana dan prasarana jalan, listrik, sarana
gedung pendidikan, sampai saat ini di Desa Sungai Ruan Ilir baru memiliki
jalan yang telah diaspal sekitar 2.500 Meter saja.

Sedangkan jalan Lingkungan yang terdapat di 4 dusun sepanjang 2030
Meter sudah di bangunkan jalan beton dan jalan setapak, dan jalan Usaha Tani
2.500 meter belum dibangun yang terdapat di tengah sawah masyarakat.
Sedangkan pembangunan dibidang kelistrikan baru terdapat 3 dusun, 2 dusun
belum menikmati listrik sepenuhnya. Untuk menunjang Sumber Daya
Manusia di bidang pendidikan : ada 1 PAUD, 1 SD, 1 Unit MTS(gedung
minjam), dan 2 Unit DTA, yang belum layak ruang belajarnya dikarnakan
jumlah murid tidak seimbang dengan banyak kelas, terutama untuk MTS
belajar numpang di gedung DTA.28
Sedangkan pembangunan di bidang ekonomi kemasyarakatan Desa
Sungai Ruan Ilir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani/perkebun
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karet, belum sepenuhnya mampu mengelola pertaniannya dengan baik untuk
meningkatkan kesejahteraan mereka. Disamping itu hanya karet anjlok yang
membuat petani karet sangat gelisah, ditambah musim penghujan sehingga
hasil produksipun tidak normal. Sehingga banyak manyarakat beralih mencari
pekerjaan, pekerjaan yang didapat hanya sebagai buru serabutan sedangkan
yang lain jadi pengangguran. Meski demikian kami tetap mensyukuri kepada
Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kami umur panjang dan kesehatan
sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya.
Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa di Desa Sungai Ruan Ilir masih
banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan, yaitu sekitar 595 jiwa dari total
3257 jiwa penduduk Desa Sungai Ruan Ilir atau 18,3% dari jumlah penduduk
Desa Sungai Ruan Ilir.29
Namun demikian Desa Sungai Ruan Ilir juga harus terus berusaha
semaksimal mungkin untuk lebih giat dan selalu membangun desa ini
sehingga mampu mensejajarkan diri dengan desa-desa lainnya di Kecamatan
Maro Sebo Ulu. Hal ini telah dilihat dengan adanya keseriusan Desa Sungai
Ruan Ilir untuk selalu meningkatkan kualitas SDM, terbukti dengan telah
adanya sekolah dasar sampai MTS yang berada di Desa Sungai Ruan Ilir.
Sebagai informasi lebih lanjut, berikut pembangunan yang terdapat di Desa
Sungai Ruan Ilir selama 6 tahun terakhir sebagai berikut :
Tabel 1. Pembangunan Desa Sungai Ruan Ilir
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No

Tahun Pelaksana

Jenis Bangunan

1.

Tahun 2011

Pembangunan Dermaga

2.

Tahun 2012

Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton
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3.

Tahun 2013

Pembukaan Jalan Ekoomi (Seberang Desa)

4.

Tahun 2014

Renopasi Gedung Kantor Desa

5.

Tahun 2015

Pembangunan Gedung Paud Pembangunan
Pagar Sawah

Dan Pembangunan Pagar

Gedung Paud
6.

Tahun 2016

Melanjutkan Pembangunan Pagar Sawah
Pembangunan Drenase

Di Desa Sungai Ilir hanya terdiri dari 4 dusun saja dengan jumlah penduduk 3257
jiwa atau 993 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1I. Jumlah penduduk Desa Sungai Ruan Ilir

No.

Jenis Kelamin

Jumlah

1.

Laki-Laki

1610 Orang

2.

Perempuan

1647 Orang

3.

Kepala Keluarga

993 KK

Sudah tertera di tabel yang diatas bahwasanya penduduk Desa Sungai
Ruan Ilir sebanyak kepala keluarga 993 KK, Perempuan sebanyak 1610 Orang
sedangkan Laki-laki sebanyak 1647 Orang. Penduduk Desa Sungai Ran Ilir
mempunyai Televisi dirumahnya sebanyak 414 KK. Sedangkan masyarakat Desa
Sungai Ruan Ilir yang menonton Televisi begitu banyak seperti di cannel SCTV,
INDOSIAR, TV ONE, RCTI dan sebagainya menikmatinya siaran tersebut.
Tayangan yang ditampilkan bermacam-macam siaran yang ditayangkan, namun

disini peneliti hanya berfokus kepada Televisi Jambi TV dalam siaran Info
Seputar Jambi. Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir kemungkinan ada juga lagi
yang menonton Jambi TV tersebut lebih dari yang saya teleti. Akan tetapi disini
saya meneliti hanya 9 masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir, semua yang saya teleti
masyarakat tersebut memang menonton televisi Jambi TV dalam siaran Info
Seputar Jambi.
Jambi TV, segmen yang ada di Info Seputar Jambi yaitu, ketika berita
kebudayaan Live, yang menampilkan tentang batik-batik jambi, terus setelah
berita kebudayaan itu, muncul lagi berita politik, setelah itu iklan sebentar,
sesudah iklan di lanjutkan lagi berita politik dan seterusnya lanjut berita-berita
lainnya yang bermacam-macam yang ditampilkan sehingga membuat masyarakat
bisa menikmati berita tersebut untuk mendapatkan informasi. Televisi Jambi TV
dalam Siaran Info Seputar Jambi dimulai dari jam 07 sampai 09 khusus siaran
tersebut, dari jam segitulah bermacam-macam informasi yang ditampilkan
sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya siaran yang ditampilkaan. Televisi
Jambi TV mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir. Jangakauan Jambi TV meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi,
Kabupaten Batang Hari dan sebagian sekitarnya.
Tabel III. Jumlah Penduduk Menurut Umur
No.

Umur (Tahun)

Jumlah (Jiwa)

1.

>65

155

2.

60-65

188

3.

55-60

253

4.

50-55

261

5.

45-50

276

6.

40-45

237

7.

35-40

247

8.

30-35

216

9.

25-30

188

10.

20-25

167

11.

15-20

198

12.

10-15

367

13.

5-10

151

14.

>5

195

-

Jumlah

3257

Desa Sungai Ruan Ilir terletak berada disebelah selatan ibu kota kecamatan maro
sebo ulu jarak dari desa sungai ruan ilir ke ibu kota kecamatan sekitar 15km dank
e ibu kota sekitar 75km, batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara

: Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam

Seblah Selatan

: Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo
Ulu

Sebelah Timur

: Desa Hajran Kecamatan Batin XIV

Sebelah Barat

: Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu

B. Sejarah Berdiri
Sebelum berdiri sebagai desa sendiri, Desa Sungai Ruan Ilir merupakan
bagian dari Desa Sungai Ruan (Desa Sungai Ruan Ilir & Desa Sungai Ruan
Ulu) yang merupakan wilayah Kecamatan Mersam. Pada waktu itu Maro Sebo
Ulu belum menjadi wilayah kecamatan, namun merupakan pusat Ekonomi
masyarakat Maro Sebo Ulu.
Menurut cerita H.Muhammad Untung Jalil (Kepala Desa Sungai Ruan Ilir
Yang Pertama Kali) Lahirnya Desa Sungai Lingkar pada Tahun 1930 :
ayahnya bernama “H.Jalil” adalah Tokoh masyarakat pada zaman itu. Pada
awal abad 20 (kurang lebih Tahun 1981) barulah Desa Sungai Ruan
Dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Sungai Ruan I Dan Desa Sungai
Ruan II. Kemudian desa tersebut berubah namanya menjadi Sungai Ruan Ulu
dan Sungai Ruan Ilir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Sungai Ruan
Ilir mulai membentuk pemerintahan desa sendiri sekitar tahun 1983 bersamaan
dengan Desa Sungai Ruan Ulu.30
Adapun sampai saat ini telah dipimpin oleh sepuluh orang Kepala Desa
antara lain:

No

Nama

Lama Menjabat

1.

PJS Mangku Ali

Tahun 1983 s/d 1986

2.

H.Muhammad Untung Jalil

Tahun 1986 s/d 1991 dan 1991 s/d
1996

3.
4.

30
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Tahun 1996 s/d 1999
Tahun 1999 s/d 2000

5.

Marsida

Tahun 2000 s/d 2006

6.

Pjs Gunadi

Tahun 2006 s/d 2006

7.

Darmadi M. Zen

Tahun 2006 s/d 2009

8.

Pjs Sabli

Tahun 2009 s/d 2011

9.

Pjs Syaripuddin

Tahun 2011 s/d 2016

10.

Rudiono

Tahun 2016 s/d Saat Ini

C. Visi, Misi Dan Tujuan Desa Sungai Ruan Ilir
1. Visi Pembangunan Desa
Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang
kondidi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran Hasil pembangunan yang
dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan desa dengan melihat petensi dan kebutuhan desa.31 Penetapan
visi

pembangunan

desa,

sebagai

bagian

dari

perencanaan

strategis

pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan
pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.
Visi pembanguan Desa Sungai Ruan Ilir Tahun 2016-2022 disusun
berdasarkan pada sumber utama dari Visi kepala desa yang terpilih melalui
peroses pemilihan kepala desa secara lansung yang saat ini sedang menjabat.
Mengingat bahwa kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa tahun 2016
belum menyusun RPJMDesa, maka Visi Dan Misi dalam RPJMDesa ini
ditetapkan untuk tahun 2016 s.d 2022, yang di lakukan dengan pendekatan
partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sungai Ruan
Ilir seperti pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan
masyarakatdesa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di desa
31
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seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.32 Namun demikian
dapat dimungkinkan apabila kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 s.d 2022 akan merubah
Viai dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.
Visi pembangunan desa Tahun 2016-2022 ini disusun dengan
memperhatikan / mengacu visi pembangunandaerah yang termuat dalam
rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang
Hari Tahun 216-2022, yakni “Masyarakat Kabupaten Batang Hari Maju, Adil
Dan Sejahtera, Berdasarkan Ketaqwaan”. Maka berdasarkan pertimbangan di
atas Visi Kepala Desa Sungai Ruan Ilir Adalah:
a. Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna
mewujudkan kehidupan desa yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan
ketaqwaan.
Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan desa yang
sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap dan perilaku
segenap pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan
sela lima tahun kedepan.
b. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Adalah bahwa desa sungai ruan ilir dipimpin oleh pemerintahan desa
yang bersih dari noda tercela di tengah-tengah masyarakat, jujur, tidak
korupsi dan selalu berkomitmen membangun masyarakatnya. Dimana
pemerintah desa itu terdiri dari pemerintahan desa meliputi kepala desa
dengan seluruh aparatnya, BPD dan LPMD.
c. Mewujudkan kehidupan desa yang adil dan makmur maksudnya.
Adalah pembangunan berkeadilan yang menciptakan kesejahteraan
dan

kemakmuran

mempunyai

dua

kata

kunci,

yaitu

akses

dan

pemberdayaan. Akses bermakna bahwa masyarakat dari berbagai golongan
dapat dengan mudah menjangkau bahwa masyarakat dari berbagai golongan
dapat dengan mudah menjangkau dan menikmati pelayanan dari
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pemerintahan desa.33 Sedangkan pemberdayaan mengandung pengertian
keberpihakan dari penyelenggaraaan pemerintah desa dalam membimbing
masyarakat dalam kegiatan ekonomi mikro dan kecil.
d. Sejahtera.
Konsep

sejahtera

menunjukkan

kondidi

kemakmuran

suatu

masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun
sosial, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara
lahir bathin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya
guna dan meningkatan pembangunan yang difokuskan pada pembnagunan
perekonomian desa yang berbasis pada potensi desa yang berdaya jual dan
berdaya saing. Adapun indikator secara ilmiah adalah pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan
perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran,
menurunnya
perekonomian

jumlah
yang

pebdudukan
kokoh

miski,

berlandasan

terbangunnya
keunggulan

struktur

kompetetif,

meningkatkan kualitas sumber daya manausia yang ditandai terpenuhinya
hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga
mampu meningkatkan indeks pembanguan manusia (IMP), meningkatkan
perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil bekualitas, pemuda
dan

olahraga

serta

meningkatkan

kualitas

kehidupan

beragama,

meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya
infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur
pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih,
beribawah dan bertangguung jawab yang mampu mendukung pembangunan
desa. 34
2. Misi Pembangunan Desa
Misi pembangunan desa adalah sesuatu yang di emban atau
dilaksanakan oleh pemerintahan desa, sesuai Visi pembanguan desa yang
33
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telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksanakan dan
berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka
memberikan

kemudahan

bagi

penyelenggaraan

pembanguan

dan

pemerintahan, maka Misi Pembangunan Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan
Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2022 yang dirumuskan
sebagai berikut:
a. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
b. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi
serta benruk-bentuk penyelewengan lainnya.
c. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa secara terbuka, dan
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Melakukan pembangunan fisik secara berkelanjuatan.
3. Tujuan Pembangunan desa
Tujuan pembangunan desa sungai ruan ilir tahun 2016-2022 adalah
sebagai berikut:
a. Terwujudnya

peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia

dan

kehidupan beragama
b. Terbangunnya perekonomian daerah bebrabsis potensi lokal yang
berdaya saing
c. Meningkatnya pembanguan prasarana dan sarana desa
d. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis
kelestarian lingkungan hidup
e. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
f. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenntra

D. Struktur Organiasasi
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SUNGAI RUAN ILIR TAHUN 2019

KEPALA DESA
SEKETARIS
DESA
MARSONO S.E
RUDIONO

KASI KASRAH

KASI PEMERINTAHAN

MADU NAJAYA

RUDI HARTONO

STAF PERANGKAT DESA

KAUR UMUM

KAUR KEUANGAN

M. YAKIN

LEO IRWANDA

MUSLIM ANSORI

KADUS I

KADUS II

M. LABING

SALMAN

RT.01-03

RT.04-06

KADUS III
SRI MULHARTATI

RT.07-09

KADUS V

KADUS IV

MUSOPPI JASEN

DORMA

RT.10-12

RT.13-15

E. Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Pendidikan adalah suatu wujud dari kebudayaan bangsa, dengan
pendidikan itu pula dapat memebawa pola piker manusia kearah kemajuan,
karena tanpa adanya pendidikan tentu pola pikir manusia tidak akan maju dan
berkembangan. Sebagai wadah untuk tempat berlansungnya pendidikan baik
itu pendidikan formal maupun non formal adalah sarana35.
Tanpa adanya sarana, proses belajar mengajar tidak dapat belansung
dengan baik dan di desa Sungai Ruan Ilir mempunyai sekolah dari PAUD
sampai SD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di dusun 3 (tiga).
Dengan rincian:
Tabel VI. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

No.

Lokasi

Kondisi

Harapan Bangsa

Dsn.III

Baik

Mir A’tur Athfal

Dsn.II

Baik

3.

Nurul Iman

Dsn.IV

Baik

4.

SDN04 Sungai

Dsn.IV

Baik

Dsn.IV

-

1.

Jenis Sarana

Nama Sarana

Prasarana

Prasarana

Pendidikan

Anak

Keterangan

Usia Dini (PAUD)
2.

DTA/SD

Ruan Ilir
5.

35

MTS Swasta

Nurul Islam
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Minjam

F. Sarana Dan Prasarana Keagamaan
Menjalankan berbagai aktivitas pendudukan didalam menjalankan ajaran
agamanya, sangat diperlukan sarana dan prasangka ibadah. Jika tidak ada sarana
dan prasangka agamanya seperti masjid dan musolla maka masyarakat merasa
kesulitan untuk melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan
keagamaan.36
Untuk mengetahui keadaan Sarana dan prasarana keagamaan di Desa
Sungai Ruan Ilir mempunyai Masjid dan Musholah dengan perincian sebagai
berikut:
Tabel V. Sarana dan Prasarana Keagamaan

No.

Jenis Sarana

Nama Sarana

Prasarana

Prasarana

1.

Masjid

2.

Mushola

3.

Lokasi

Kondisi

Al Ihsan

Dsn.IV

Perlu Renovasi

Muhajirin

Dsn.III

Perlu Renovasi

Nurus Sholihin

Dsn.I

Perlu Renovasi

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan sarana dan fasilitas keagamaan yang
ada didesa Sungai Ruan Ilir terdapat 1 buah masjid dan 2 buah musolla, dari
ketiga fasilitas keagamaan tersebut perlu di renovasi kembali.
G. Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan prasarana umum yang terdapat di desa sungan ruan ilir meliputi
perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang perdagangan di desa
sungai ruan ilir terdapat pasar yang berada di dusun III. Dan disetiap dusun
36
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mempunyai MCK umum. Dalam hal ini disetiap dusun perlu pembangunan
MCK umum dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa
(RPJM-Desa). Jalan dalam desa sungai ruan ilir meliputi jalan desa jalan
kampung dan jalan RT. Beberapa ruas jalan didesa sudah beraspaldan rabat
beton namun ada jalan makadan bahkan masih berupa tanah. Keadaan tersebut
meliputi jalan desa , jalan kampung/ dusun dan jalan RT.
Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam rencana pembangunan
jangka menengah desa (RPJM-Desa). Jalan usaha tani perlu di bangun karena
petani yang berada di tengah sawah sulit membawah hasil panen padinya oleh
karena ittu pembangunan jalan usaha tani perlu dimasukan juga dalam rencana
pembangunan jalan menengah (RPJM-Desa) 2016-2022).37
H. Mata Pencarian Penduduk Desa Sungai Ruan Ilir
Penduduk Desa Sungai Ruan Ilir pada dasarnya penduduk yang sebagian
besarnya adalah petani, buruh tani, pedagang, disamping itu juga dibidang lain
seperti guru honorer, pensiun, PNS, buruh bangunan, tukang rumah/
bangunan, tukang perabot, sopir, buruh serabutan dan ojek dan lain-lain.
Untuk lebih jelasnya menganai mata pencarian penduduk dapat dilihat dari
table sebagai berikut:
Tabel VI. Keadaan mata pencarian penduduk desa Sungai Ruan Ilir dan
sesuai dengan bidangnya masing-masing.
No.

37

Mata Pencarian

Jumlah

1.

PNS

4 Orang

2.

Guru Honorer

55 Orang

3.

Pensiunan

2 Orang

4.

Petani/Pekebun Sendiri
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1002 Orang

5.

Pedagang

234 Orang

6.

Buruh Bangunan

95 Orang

7.

Tukang Rumah/Bangunan

50 Orang

8.

Tukang Prabot

3 Orang

9.

Buruh Tani

415 Orang

10.

Sopir

32 Orang

11.

Buruh Serabutan

48 Orang

12.

Ojek

15 Orang

Setelah melihat tabel diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
sebagian besar penduduk desa Sungai Ruan Ilir adalah bermata pencarian
sebagai petani dan buruh tani sedangkan yang paling terkecil jumlah
presentasenya adalah tukang perabot dan pensiun.38
H. Daftar Informan

38

NO

Nama

RT

Pekerjaan

1.

Suhaimi

07

Ketua RT 07/ Pekebun

2.

Azizah

06

Ibu Rumah Tangga

3.

Bohori

06

Anggota BPD/ Tani

4.

Kiyut

04

Ibu Rumah Tangga

5.

Sukma

12

Ibu Rumah Tangga
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6.

Ahmad

08

Tani

7.

Nugaya

12

Ibu Rmuah Tngga

8.

Suri

10

Tani

9.

Tomet

08

Tani

BAB III
PEMANFAATAN MEDIA JAMBI TV BAGI MASYARAKAT
DESA SUNGAI RUAN ILIR
A. Manfaat Media Televisi Jambi TV Bagi Kebutuhan Informasi
Dewasa ini, perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju
membuat kualitas diberbagai aspek kehidupan menjadi meningkat. Salah satu
aspek kehidupan yang meningkat setiap harinya adalah kebutuhan manusia
akan informasi. Informasi sangat menjadi kebutuhan seseorang dalam
menunjang kehidupan setiap harinya. Karena hal tersebut, media menjadi
penting dalam memenuhi kebutuhan informasi khalayak. Manfaat media
televisi merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menyampaikan pesan
atau informasi kepada masyarakat, sehingga dengan mudah informasi itu dapat
diketahui masyarakat secara luas. Kemajuan teknologi yang begitu pesat,
penggunaan media pada saat ini sudah mengalami perubahan dengan
menggunakan alat yang semakain maju dibandingkan sebelumnya, dengan
kemajuan tersebut sehingga siaran informasi-informasi yang dibutuhkan
masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir dapat dipenuhi.
Televisi merupakan suatu media komunikasi massa yang sangat
memiliki keunggulan dibandingkan radio dan media cetak karena televisi tidak
hanya menampilkan suara tapi juga dilengkapi dengan gambar yang memiliki
alur sehingga masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir dapat lebih mudah memahami
maksud dari informasi yang disampaikan. Televisi sangat bermanfaat, juga

menjadi kebutuhan masyarakat, tidak dapat kita bayangkan betapa sepinya
dunia ini tanpa kehadiran televisi.39
Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Suaimi Ketua RT.07 yang memberikan pendapat tentang
Pemanfaatan Media Jambi TV bagi kebutuhan informasi sebagai berikut:
[P]ada saat menonton siaran televisi saya lebih sering menyaksikan acara
berita kerena sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat, berita
televisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat pelosok karena letak pusat
perkotaan jauh. Sedangkan kita bisa mendapatkan informasi hanya menonton
televisi acara berita ditelevisi. Dan saya lebih suka menonton televisi Jambi
TV, yang berupa acara tayangan info seputar jambi. Dengan menonton info
seputar jambi saya mengetahui berita-berita yang terjadi di wilayah jambi.
Dengan menonton berita-berita tersebut saya mendapatkan pengetahuan dan
wawasan. Televisi Jambi TV bagi saya sangat memenuhi kebutuhan informasi.
40

Perkembangan teknologi inforrmasi telah menunjukkan peningkatan
yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan pengaruh teknologi informasi dalam
kehidupan manusia, baik dibidang pendidikan, perekonomian, telekomunikasi
dan banyak bidang yang lainnya. Salah satu teknologi yang telah mengalami
perkembangan yang signifikan adalah televisi.saat ini televisi seperti sudah
menjadi kebutuhan setiap msyarakat. Paling tidak setiap rumah yang ada di
dunia memiliki satu buah televisi yang dipergunakan sebagai media informasi
dan hiburan keluarga. Televisi dari dulu sampai sekarang juga mengalami
peningkatan, dari kenalnya televisi bergambar hitam putih, bergambar warna
sampai teknologi televisi yang mulai dikembangkan di indonesia saat ini, yaitu
televisi digital.41
Televisi sangat bermanfaat, salah satu juga dengan Azizah warga RT.06,
masyarakat desa sungai ruan ilir yang memberikan pendapat tentang
pemanfaatan media jambi TV bagi kebutuhan informasi sebagai berikut:
39
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[B]agi saya berita sangat pentin dan sudah menjadi kebutuhan, karena
banyak sekali acara-acara menarik untuk mendapaatkan informasi.
Namun walaupun banyak acara-acara yang menarik akan tetapi saya
lebih sering sesudah magrib saya menonton Jambi TV, saya menontnya
Sampai Jam sembilan. Di Jambi TV ada info seputar jambi, didalam info
seputar jambi tersebut bermacam-macam berita yang saya ketahui
sehingga jadi menambah ilmu buat saya dengan menonton berita
tersebut.42
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari namanya
televisi, untuk bisa mendapatkan informasi. Masyarakat yang mendapat
kesempatan dan akses informasi secara cepat dan tepat akan jauh lebih maju
dibandingkan mereka yang kurang mendapat “nasib” yang baik dalam hal
perolehan informasi. Menurut Putu L.Pendit, misi utama masyarakat informasi
adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi.
Informasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat yang
mendapat kesempatan lebih dulu, akses lebih luas dan tepat waktu akan dapat
mengurus dan mengatur dunia. Sementara kelompok masyarakat yang tidak
atau kurang memperoleh kesempatan dan akses informasi yang mereka
butuhkan secara memadai akan jauh tertinggal.43
Begitu juga dengan masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir Tidak melihat
televisi sehari saja mungkin sudah ketinggalan informasi. Televisi sudah
menjadi kebutuhan sehingga mendapatkan informasi-informasi yang begitu
banyak,

seperti

masyarakat

setengah

baya

memang

televisi

untuk

mendapatkan informasi, mau main HP yang begitu canggih untuk mendapat
informasi, kurang memahaminya sedangkan koran tidak masuk sampai kedesa
tersebut. Jadi televisi sangat bermanfaat dan sungguh sangat berharga untuk
mendapatkan sebuah informasi.44
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Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa sungai ruan
ilir, yaitu Bohori anggota BPD, warga RT.07 yang memberikan pendapat
tentang pemanfaatan media Jambi TV bagi kebutuhan informasi sebagai
berikut:
[S]aya banyak melihat cannel di media televisi, akan tetapi yang sering
saya tonton di Jambi TV. bagi saya Jambi TV sangat bermanfaat apalagi
di acara info seputar jambi, bermacam-macam berita yang saya tonton,
mulai dari pendidikan, budaya dan sebagainya. berita tersebut yang
ditayangkan juga bagian wilayah provinsi kita sendiri, sehingga saya
mengtahui pristiwa-pristiwa yang ada di jambi. Dengan saya menonton
info seputar jambi saya dapat menambah wawasan. Saya juga sangat
bersyukur adanaya tayangaan Jambi TV sampai kedesa ini sehingga saya
dan masyarakat bisa menonton berita-berita seputar wilayah Jambi45
Salah satu kebutuhan mendasar dari manusia adalah informasi. Manusia
mulai menyadari pentingnya informasi dalam kehidupannya, melalui
informasi orang dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Patut
disadari bahwa betapapun penting atau bagusnya sebuah informasi, tidak akan
banyak berarti apabila ditafsirkan lain pada saat penerimanya. Televisi Jambi
TV sangat dibutuhkan untu mendapatkan informasi.
Salah satu Wawancara dengan masyarakat yang sama, tentang
pemanfaatan media televisi Jambi TV untuk memenuhi kebutuhan informasi,
ia menambahkan keterangan sebagai berikut:
[T]ayangan yang ada diTelevisi Jambi TV, menyuguhkan berita-berita
yang menarik saya sangat mudah mendapatkan informasi dan juga
menjadi kebutuhan bagi saya. sehingga saya selain mendapatkan
informasi di wilayah jambi, saya juga sambil santai bersama keluarga di
depan TV menyaksikan informasi yang di tayangkan di Jambi TV dalam
info seputar jambi. Saya sebagai masyarakat awam ini, suatu berita
sangat saya butuhkan, bukan hanya saya saja pasti semua masyarakat
sangat membutuhkan berita tersebut, dengan adanya berita kita dapat
informasi dari itulah pula kita mendapat tambahan ilmu dan wawasan.
Bagi saya informasi yang ada di Jambi TV sangat bermanfaat.46
45

Bohori Anggota BPD,Warga RT.07, Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir, Wawancara
Dengan Penulis, 5 April 2019
46
Bohori Anggota BPD,Warga RT.07, Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir, Wawancara
Dengan Penulis, 5 April 2019

Televisi sifatnya memenuhi kebutuhan informasi. Televisi juga
memberikan sifat candu yang mana apabila masyarakat tidak menonton
televisi sehari saja dapat membuat masyarakat kehilangan sesuatu, televisi
jambi TV sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan bermacammacam informasi. Program info sefutar jambi diacara televisi jambi TV
biasanya menjadi salah satu perhatian di masyarakat dalam menambah
informasi Dan televisi Jambi TV juga sangat penting dan bermanfaat bagi
masyarakat. Televisi merupakan media komunikasi massa yang memiliki
keunggulan dibandingkan radio dan media cetak karena televisi tidak hanya
menampilkan suara tetapi juga sangat dilengkapi dengan gambar yang
memiliki alur sehingga masayarakat desa sungai ruan ilir dapat lebih mudah
memahami maksud dari informasi yang disampaikan.
Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa sungai ruan
ilir, yaitu Nurgaya warga RT.12 yang memberikan pendapat pemanfaatan
media Jambi TV bagi kebutuhan informasi sebagai berikut:
[M]emanfaatkan media televisi jambi TV bagi kebutuhan informasi,
membuat saya serasa muda mendapatkan informasi-informasi yang
begitu banyak dan wawasan saya semakin bertambah. Di media televisi
jambi TV di tanyangan di info seputar jambi membuat saya tidak bosanbosanya menontonnya, berita yang di tampilkan begitu banyak, saya jadi
mengetahui perkembangan yang ada di jambi. Saya mendapat berita
hanya dari televisi saja, maka dari itu televisi sangat bermannfaat bagi
saya. Saya seperti main HP yang begitu canggih untuk mendapatkan
bermacam-macam informasi saya tidak bisa, jangan kan mau HP yang
begitu canggih, HP yang masih cadul zaman dulu saja saya tidak bisa,
maka dari itu berita sangat saya butuhkan.47
Adanya televisi membuat semua kalangan dapat menikmati limpahan
informasi. Sudah tidak asing lagi jika masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir
memiliki televisi dirumahnya. Hal ini tentu saja memudahkan akses mereka
untuk mendapatkan informasi. Selain memberikan informasi, tentu saja
televisi juga memiliki tayangan yang menggugah ketertarikan masyarakat
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untuk menonton seperti di televisi Jambi TV dalam program info seputar
jambi. Manfaat yang di dapat masyarakat dari menonton televisi Jambi TV,
masyarakat selalu mendapatkan isu-isu berita yang di ditampilkan setiap
harinya, sehingga masyarakat desa Sungai Ruan Ilir tidak ketinggalan berita
tersebut.48
Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa sungai ruan
ilir, yaitu Sukma warga RT.12 yang memberikan pendapat tentang
pemanfaatan media Jambi TV bagi kebutuhan informasi sebagai berikut:
[S]aya lebih sering menonton Jambi TV, di Jambi TV menyajikan berita
yang cukup lengkap diprogram info seputar jambi. Berita yang ditayangtayangkan sangat bermanfaat bagi saya, juga menambah ilmu saya.
Apalagi info seputar jambi dimulai dari jam tujuh sampai jam delapan,
didalamnya terdapat banyak sumber berita informasi yang kita dapatkan.
Yang ditampilkan dalam berita tersebut bukan hanya satu berita saja
seperti politik, politiklah namun semua berita ditampilkan dimulai dari
berita pendidikan, kebudyaan, keagamaan dan sebagainya. Tanpa adanya
berita yang di tampilkan dimedia televisi khususnya media Jambi TV
saya tidak tau mendapatkan informasi, saya sebagai manusia buta yang
namanya main HP, maka dari itu sangat bermanfaat yang namanya
berita.49
Banyak masyarakat menjadikan media televisi sebagai sumber utama
informasi mereka terhadap berbagai hal. Pilihan ini disebabkan media televisi
mampu menyajikan informasi jauh lebih cepat menarik dari pada media massa
lainnya. Televisi sebagai salah satu media elektronik dalam komunikasi massa
dianggap telah berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan
siaran informasi, hiburan, dan pendidikan kepada msayarakat luas. Kemajuan
teknologi

televisi membuat semuanya menjadi dekat, mudah dilihat dan

didengar. Media televisi mampu membuat dunia menjadi kecil yang di kemas
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Penulis, 6 April 2019
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dalam sebuah kotak, dengan kata lain mampu memberikan berbagai informasi
dari berbagai belahan dunia yang cepat, aktual dan tepat ke pemirsa.50
Observasi

dari wawancara

ini

dapat

dijelaskan bahwa dalam

pemanfaatannya media televisi digunakan untuk mendapatkan informasi yang
sangat dibutuhkan, besarnya kebutuhan informasi masyarakat pada kemajuan
teknologi memudahkan masyarakat mendapatkan infirmasi melalui berita dan
penulis menemukan bahwa media televisi Jambi TV yang dimanfaatkan oleh
masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir untuk memenuhi kebutuhan informasi.
Informasi yang disajikan cukup beragam. Informasinya juga mudah dipahami,
dimengerti

sehingga

masyarakat

sangat

menikmati

tayangan

yang

51

ditampilkan.

B. Memilih Media Televisi Jambi TV Dengan Mendapatkan Informasi Yang
Mudah Dipahami
Informasi telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat pada umumnya
pada zaman globalisasi ini. Kebutuhan akan informasi setiap orang
dipengaruhi oleh tingkat rasa ingin tahu seseorang yang semakin tinggi dalam
rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kebutuhan akan informasi
inilah yang membuat berbagai lembaga informasi untuk menjadi penyedia
informasi yang aktif dalam mengelola informasi yang beragam. Ditambah lagi
dengan perkembngan teknologi komunikasi saat ini dan semakin majunya pola
perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi dalam mencarian,
menggunakan dan mempertukar informasi.52
Memilih media Televisi Jambi TV, masyarakat mendapat wawasan yang
lebih luas. Televisi dipandang lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan
mempengaruhi masyarakat. Masyarakat juga jadi sangat mudah mendapatkan
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informasi, masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir memilih media Jambi TV,
didalam media Jambi TV ada program info seputar jambi. Di Info Seputar
Jambi tersebut menampilkan informasi yang berbagai macam-macam berita
yang

ditayangkan

segingga

masyarakat

mengetahui

perkembangan-

perkembangan yang terjadi setiap harinya di wilayah Jambi.
Didalam info seputar jambi bukan hanya satu berita saja yang
ditayangkan melainkan semua berita sehingga masyarakat tidak jenuh
menontonnya dan makanya memilih media Televisi Jambi TV dengan
mendapatkan informasi yang mudah dipahami. Seperti hasil wawancara
dengan salah satu masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir, yaitu Ahmad warga
RT.04 yang mengatakan:
[K]etika saya menonton Jambi TV, berbagai berita yang saya dapatkan
salah satunya di program info seputar jambi. Menurut saya media Jambi
TV ini cukup lengkap memberikan berbagai-bagai berita dan juga mudah
dipahami dan menggerti sehingga saya lebih memilih media Jambi TV.
Dan kita kan suatu berita sangat perlu kita tonton karena uuntuk
mengetahui informasi terbaru. Setiap harinya pasti ada berita terbaru,
jadi kita tidak kita bisa ketinggalan informasi. Media televisi jambi TV
mudah dipahami, setiap berita yang ditampilkan saya sangat paham dan
mengerti yang disampai oleh pembaca berita tersebut53
Keterangan yang lain yang disampaikan oleh masyarakat desa sungai
ruan ilir, yaitu kiyut RT.04 yang juga memilih media Jambi TV sebagai
kebutuhan informasi, ia menjelaskan sebagai berikut:
[S]udah kita ketahuikan semua cannel ditelevisi memberikan informasi,
namun saya memilih Jambi TV dalam program info seputar jambi
sebagai kebutuhan informasi, dengan saya menontonnya saya bisa
melihat kejadian-kejadian yang terjadi diwilayah jambi. Jambi TV
termasuk mudah dipahami dan dimengerti, didalam yang ditampilkannya
banyak menyajikan informasi politik, kebudayaan pendidikan dan
sebagainya. Dan juga bukan hanya berita saja tetapi iklan yang juga
membuat hiburan.54
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Wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat desa Sungai Ruan Ilir
warga RT.06 yaitu Azizah, yang juga mengaku memilih media Televisi Jambi
TV mendapatkan informasi yang mudah dipahami sebagai berikut:
[S]aya sering menonton Televisi Jambi TV, Karena informasi yang
ditayangkan oleh Jambi TV, selain mudah dipahami juga lebih banyak
tentang informasi yang saya butuhkan. Misalnya seperti banyak
informasi-informasi tentang kebudayaan, politik, hukum pendidikan,
sebagiannya yang bisa saya memanfaatkan untuk memperbanyak
informasi. Saya memilih media Jambi TV untuk mendapatkan berita
karena saya sangat sangat butuh pengetahuan. Tayangan-tayangan yang
ditampilkan di Jambi TV sangat mudah dimengerti dan dipahami.55
Dikalangan masyarakat informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan
sehari-hari, bukan hanya masyarakat perkotaan saja akan tetapi masyarakat
desa sangat membutuhkan yang namanya berita. Sebagai masyarakat juga
memilih berita mana yang mereka sukai, yang mereka merasa mudah
dipahami untuk mendapatkan informasi. Sebagaimana kita tahu di zaman yang
begitu canggih informasi sangat mudah kita dapatkan tidak hanya dari televisi
saja yang kita dapatkan akan tetapi dari media sosial dan sebagainya. Akan
tetapi tidak sedikit juga yang mendapatkan informasi hanya terfokus kepada
satu media yaitu Televisi. Begitu juga masyarakat desa Sungai Ruan Ilir
mendapatkan informasi hanya dari televisi, itu bukan sedikit akan tetapi
hampir semua masyarakatnya menggunakan televisi untuk mendapatkan
informasi-informasi terbaru.
Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa sungai ruan
ilir, yaitu Bohori anggota BPD, warga RT.07 yang memberikan pendapat
sebagai berikut:
[M]emilih media televisi, saya lebih terfokus kepada info seputar jambi
karena selain mudah di pahami, bagi saya juga menarik, dari situlah saya
mendapatkan informasi yang saya inginkan. Saya bias mengetahui
kejadian-kejadian yang ada di wilayah jambi, dengan itu juga saya dapat
pengetahuan. Tanpa adanya siaran berita-berita yang ditampilkan saya
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tidak membayangkan mendapatkan informasi, maka dari itu saya lebih
memilh info seputar Jambi.56
Media televisi

sudah

sangat

berperan bagi

masyarakat

untuk

mendapatkan informasi yang mereka inginkan, sehingga mereka tidak
ketinggalan informasi yang berada di sekitar lingkungan maupun di luar
wilayah. Televisi sangat dibutuhkan di berbagai pejuru dunia. Begitu juga
dengan masyarakat dengan sungai ruan ilir sangat membutuhkan informasi
yang mereka butuhkan. Dengan televisi yang ditayangkan mereka juga
memilah yang mereka merasa mudah untuk dipahami sehingga saat
menonton siaran yang ditayangkan merasa nyaman, Televisi sangat penting
dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Televisi merupakan
suatu media massa elektronik yang menyiarkan siarannya dalam bentuk
gambar maupun suara sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Pemilihan media televisi Jambi TV, untuk mendapatkan informasiinformasi yang dibutuhkan. Televisi adalah salah satu alat komunikasi yang
efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini karena
televisi dapat menyajikan secara bersamaan antara gambar dan suara. Dengan
kemajuan teknologi pertelevisian, masyarakat dapat menyaksikan siaran
lansung suatu kegiatan walaupun kita berada di jauh. Seakan-akan
menyaksikan dari dekat kegiatan tersebut. Televisi memang dikatakan merebut
minat masyarakat di berbagai penjuru dunia. Sehingga masyarakat serasa buta
informasi tanpa kehadirannya televisi.
Dengan adanya televisi kita bisa melihat berbagai negara di penjuru
dunia, dari itu televisi begitu sangat pentingnya dalam kehidupan sehari-hari,
untuk memenuhi kebutuhan mendapatkan informasi yang kita inginkan.57
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Lebih lanjut informasi yang peneliti peroleh dari suaimi ketua RT.07
masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir, juga mengaku memilih media jambi TV
sebagai kebutuhan informasi, ia menjelaskan sebagai berikut:
[A]lasan saya memilih menonton media televisi Jambi TV, diacara
tayangan info seputar Jambi Untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan, khususnya saya mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi
setiap harinya di wilayah Jambi maupun sekitarnya. Media televisi
memiliki berbagai macam-macam berita yang ditampilkan sehingga
menarik untuk menontonnya.

BAB IV
EFEK INFORMASI DAN KENDALA MASYARAKAT DALAM
MEMANFAATKAN TELEVISI JAMBI TV UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN INFORMASI
A. Efek Informasi Dari Media Televisi Jambi TV Bagi Masyarakat
Efek Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat, pengaruh,
kesan yang timbul dalam pikiran penonton, pendengar, pembaca dan
sebagainya.58 Kehadiran televisi di dunia telah membawa dampak yang sangat
besar bagi manusia. Televisi membawa berbagai kandungan informasi, pesanpesan yang dalam kecepatan tinggi menyebar keseluruh pelosok dunia.
Informasi sekarang ini, televisi memang boleh dikatakan telah merebut minat
masyarakat di berbagai penjuru dunia.
Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Suaimi ketua RT.07 yang memberikan pendapat tentang efek
informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat sebagai berikut:
Dengan saya menonton televis Jambi TV efek informasi yang
ditampilkan dari siaran tersebut tergantung kembali kepada diri kita sendiri,
jika kita menanggapinya buruk maka sangat berpengaruh buruk kepada kita,
akan tetapi jika kita menanggapinya baik maka malah bagus yang kita
dapatkan. saya bisa mengetahui informasi diwilayah jambi secara luas sdan
efek yang saya dapat sayang tidak ada karena saya menanggapi yang disiarkan
bagus. Dan menonton berita yang ditayangkan di media televisi jambi TV di
acara seputar jambi. Dan juga dengan tampilan informasi yang ditayangkan
kan akan memperkaya pengalaman59
Perkembangan teknologi melahirkan media untuk media baru yang
menyajikan informasi secara cepat kepda masyarakat yaitu televisi. Seperti
hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir, yaitu
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Sukma warga RT.12 yang memberikan pendapat tentang efek informasi dari
media televisi Jambi TV bagi masyarakat sebagai berikut:
[M]enonton televisi Jambi TV sudah menjadi kebiasaan saya sehari-hari
hingga waktu luang saya sering hanya dimanfaatkan untuk menonton
Televisi. Efek informasi dari media televisi jambi TV bagi masyarakat
yaitu untuk mememnuhi keingintahuan tentang segala sesuatu diseputar
kehidupan baik yang dekat maupun yang jauh. Dan tergantung di
masyarakatnya juga megenai efek informasi jika ia salah memilah
informasi yang ditayangkan maka buruk pandangan yang ia ketahui, jika
ia pandai memilah informasi yang ditampilkan maka efek informasi
sangat bermanfaat bagi dirinya60
Saat ini televisi merupakan media yang paling luas yang dikosumsi
masyarakat, karena media merupakan mdia audio-visual tidak membebani dan
tidak banyak syarat bagi Masyarakat untuk menikmatinya. Tidak bisa
dipungkiri lagi bahwa televisi saat ini merupakan salah satu sarana media yang
tidak bisa dipisahkan dari kehidupamn manusia. Banyak orang menghabiskan
waktunya lebih lama lagi di depan televisi dibandingkan dengan waktu yang
digunakan untuk mengobrol dengan keluarga atau untuk membaca buku.61
Informasi dari media televisi sangat lah dibutuhan dikalangan
masyarakat khususnya masyarakat setengah baya di desa sungai ruan ilir,
dengan informasi-informasi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan
media televisi sangat bermanfaat, tidak bisa dibayangkan jika tidak ada
kehadiran televisi di kalangan masyarakat tersebut. Di dalam media televisi
Jambi TV Berbagai macam-macam berita yang ditampilkan dan takheran jika
masyarakat menyaksikan informasi-informasi yang ditampilkam di media
televisi jambi TV kemudia terbawa suasana dalam tayangan tersebut.
Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Suaimi ketua RT.07 yang memberikan pendapat tentang efek
informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat sebagai berikut:
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Dengan saya menonton televis Jambi TV efek informasi yang
ditampilkan dari siaran tersebut tergantung kembali kepada diri kita sendiri,
jika kita menanggapinya buruk maka sangat berpengaruh buruk kepada kita,
akan tetapi jika kita menanggapinya baik maka malah bagus yang kita
dapatkan. saya bisa mengetahui informasi diwilayah jambi secara luas sdan
efek yang saya dapat sayang tidak ada karena saya menanggapi yang disiarkan
bagus. Dan menonton berita yang ditayangkan di media televisi jambi TV di
acara seputar jambi. Dan juga dengan tampilan informasi yang ditayangkan
kan akan memperkaya pengalaman hidup.62
Kehebatan televisi saat ini telah mampu menyamai kegiatan rutin
manusia layaknya sikat gigi dan mandi, menonton televisi telah mampu
menjadi ritual harian yang oleh kebanyakan orang dari kita diterima sebagai
nasib teknologi. Manusia zaman sekarang tidak mencurahkan waktunya untu
televisi, tetapi telvisi memiliki pemgaruh yang semakin besar terhadap prilaku
manusia. Televisi pun juga mampu sebagai alat penguasa untuk menyebarkan
pengaruhnya sehingga mampu menjadikan kepanjangan tangan kekuasaannya.
Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Suri.A warga RT.10 yang memberikan pendapat tentang efek
informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat sebagai berikut:
Dengan efek informasi saya mendapatkan informasi yang saya inginkan,
menwah wawasan saya, menambah ilmu. Akan tetapi efek informasi kembali
kepada kita lagi, kita mengambil efek tersebut dari segi fositif atau negatifnya.
Jika dari segi negatif efek informasi yang berlebihan membuat kita tambah
tidak mengerti informasi apa yang kita dapat sedangkan efek informasi dari
segi positif kita bisa menambah wawasan yang banyak. Dan sangat berguna
sebuah informasi di lingkungan masyarakat.63
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Observasi penulis melihat bahwa manfaat media televisi Jambi TV
sangat penting dan sangat bermanfaat untuk mendapatkan bermacam-macam
berita yang masyarakat yang ingin di ketahui. Seperti tayangan di info seputar
jambi banyak berita yang ditampilkan mulai dari berita pendidikan,
kebudayaan, agama dan sebagainya.
Didalam tayangan tersebut masyarakat bisa menambah wawasan. Dan
efek informasi dari media Jambi TV yaitu kecanduan tidak bosan-bosan untuk
mendapatkan berita yang ditayangkan di info seputar Jambi. Dan juga televisi
mengkomunikasikan pesan-pesannya dengan cara yang sangat sederhana. Sifat
televisi yang demikian, disebut sebagai penyampaian pesan sepintas.64
Seperti hasil wawancara dengan masyarakat yang sama Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Suhaimi ketua RT.07 yang memberikan pendapat tentang efek
informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat sebagai berikut:
[E]fek informasi kembali kepada kita lagi, kita mengambil efek tersebut
dari segi fositif atau negatifnya. Jika dari segi negatif efek informasi yang
berlebihan membuat kita tambah tidak mengerti informasi apa yang kita
dapat dan juga sangat berpengaruh buruk terhadapat diri kita sendiri.
sedangkan efek informasi dari segi positif kita bisa menambah wawasan
yang banyak. Televisi Jambi TV siaran info seputar Jambi sangat berguna
bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.65
Televisi saat ini telah mampu menyamai kegiatan rutin manusia layaknya
sikat gigi dan mandi, menonton televisi telah mampu menjadi ritual harian yang
oleh kebanyakan orang dari kita diterima sebagai nasib teknologi. Manusia zaman
sekarang tidak mencurahkan waktunya untu televisi, tetapi telvisi memiliki
pemgaruh yang semakin besar terhadap prilaku manusia.
B. Kendala Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Televisi Jambi TV
Manfaat televisi bagi masyarakat sangat bermanfaat, televisi banyak
menyiarkan informasi-informasi terkini mengenai apa yang sedang terjadi
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diluar sana. Informasi termuat dalam berita, hal ini sangat brmanfaat bagi
masyarakat khususnya masyarakat setengah baya desa Sungai Ruan Ilir. Dan
juga manfaat televisi bagi masyarakat sebenarnya adalah mempererat
persaudaraan. Ya, kebiasaan untuk menonoton televisi dalam satu ruangan
bersama dengan kerabat merupakan manfaat penting yang dapat kita peroleh.
Dengan cara ini, maka ikatan persaudaraan dan kekeluargaan pun aan
terjalin dengan baik, dimana semua orang berkumpul dalam satu ruangan
untuk menonton televisi bersama-sama. Seperti hasil wawancara dengan salah
satu masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir, yaitu Azizah warga RT.06 yang
memberikan pendapat tentang kendala masyarakat dalam memanfaatkan
media televisi Jambi TV sebagai berikut:
Menurut saya kendalanya, yaitu jika sinyalnya hilang maka saya dan
begitu masyarakat lainnya yang lagi menonto siaran itu maka ketinggalan
informasi dan harus ditunggu terlebih dahulu, sampai siarannya kembali
normal. Dan juga jika ada pemadaman listrik maka televisi ikut mati dan
penonton kehilangan informasi dari acara yang masyarakat saksikan. Dan bisa
diatasi dengan generator akan tetapi tidak semua masyarakat desa sungai ruan
ilir mempunyai alat tersebut dan pemakainya pun sama-sama terbatas. Maka
dari itu masyarakat tidak bisa memanfaatkan media televisi tersebut.66
Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi
sebagai penerimaan siaran gambar bergerak beserta suara. Oleh karena itu
televisi sangat menarik jika di bnadingkan dengan media lain, karena
menampilkan gambar hidup dan warna. Masyarakat menonton televisi sudah
menjadi kebiasaan waktu luang. Kehadiran televisi menjadi sangat penting
sebagai sarana intraksi antara satu dengan yang lain dalam berbagai hal yang
menyangkut perbedaan, persamaan. Dari televsi informasi akan diperoleh
sehingga kita tidak ketinggalan sebuah informasi yang diinginkan.
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Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Tomet warga RT.08 yang memberikan pendapat tentang
kendala masyarakat dalam memanfaatkan media televisi Jambi TV sebagai
berikut:
Kendala yang saya dapati dalam memanfaatkan media televisi, terkadang
ketika siarannya yang ditontonnya disiarannya tidak terjangkau dan sehingga
saya tidak memerhatikan apa saja yang berita yang ditampilkan, sehingga
tidak di resapin informasi yang disiarkan ditelevisi tersebut. Sehingga tidak
bisa memanfaatkan seutuhnya informasi yang disampaikan tersebut. Dan
ketika ada pemadaman lampu listrik saya juga menjadi salah satu kendala
untuk mendapatkan informasi yang ditampilkan.67
Televisi sangat berguna, begitu pentingnya dalam kehidupan sehari-hari
maka dari itu televisi sangat berperan. Namun terkadang televisi terdapat
kendalanya sehingga Masyarakat tidak selalu bisa selalu mendapat kan sberitaberita yang yang mereka inginkan, seperti jaringan nya tidak terjangkau.
Namun akan tetapi masyarakat lebih banyak memanfatkannya sebagai sumber
informasi. Tidak bisa dipungkiri jika tidak ada televisi masyarakat akan
ketinggalan informasi di zaman yang begitu canggih saat ini.
Seperti hasil wawancara dengan masyarakat yang sama Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Suaimi warga RT.07 yang memberikan pendapat tentang
kendala masyarakat dalam memanfaatkan media televisi Jambi TV sebagai
berikut:
[T]elevisi memang sangat bermanfaat bagi semua masyarakat termasuk
juga saya pribadi, namun saya tidak selalu bisa memanfaatkannya seperti
ketika mati lampu maka tidak bisa menonton, itulah yang menjadi
kendala bagi saya untuk mendapatkan informasi yang diingginkan. Dan
juga terkadang jaringan tidak terjangkau, juga jadi kendala untuk
memanfaatkan televisi.
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Seperti juga hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Sukma RT.06 yang memberikan pendapat tentang efek
informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat sebagai berikut:
[E]fek informasi yang saya dapatkan dari tampilan siaran media televisi
Jambi TV tersebut tergantung kembali kepada diri kita sendiri, jika kita
menanggapinya buruk yang disiarkan maka sangat berpengaruh buruk
kepada kita, akan tetapi jika kita menanggapinya dan mencerna bagus
yang disiarkan maka makin bagus yang kita dapatkan..68
Televisi dikalangan masyarakat baik dari anak-anak, remaja dan dewasa
merupakan untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan, televisi
sungguh sangat berguna bagi masyarakat. Dan juga televisi sudah tidak bisa
dipisah kan lagi dari kehidupan masyarkat karena televisi sangat berperan bagi
masyarat.
Seperti juga hasil wawancara dengan masyarakat yang sama Desa
Sungai Ruan Ilir, yaitu Sukma RT.06 yang memberikan pendapat tentang efek
informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat sebagai berikut:
Kendala bagi saya dalam memanfaatkan televise ketika ada pemadaman
listrik maka televisi ikut mati dan penonton kehilangan informasi dari acara
yang masyarakat saksikan. Dan bisa diatasi dengan generator akan tetapi tidak
semua masyarakat desa sungai ruan ilir mempunyai alat tersebut dan
pemakainya pun sama-sama terbatas. Maka dari itu masyarakat tidak bisa
memanfaatkan media televisi tersebut. Jadi masyarkat ketinggalan informasi
yang mereka inginkan69
Televisi suatu media komunikasi massa yang memiliki keunggulan
dibandingkan radio dan media cetak karena televisi tidak hanya menampilkan
suara tetapi juga sangat dilengkapi dengan gambar yang memiliki alur
sehingga masayarakat desa sungai ruan ilir dapat lebih mudah memahami
maksud dari informasi yang disampaikan, namun bisa di manfaatkan karena
68
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ada kendala seperti pemadaman lampu akan tetapi televisi sangat bermanfaat
bagi kehidupan masyarakat.70
Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Tomet warga RT.08 yang memberikan pendapat tentang
kendala masyarakat dalam memanfaatkan media televisi Jambi TV sebagai
berikut:
Kendala yang saya dapati dalam memanfaatkan media televisi, terkadang
ketika siarannya yang ditontonnya disiarannya tidak terjangkau dan sehingga
saya tidak memerhatikan apa saja yang berita yang ditampilkan, sehingga
tidak di resapin informasi yang disiarkan ditelevisi tersebut. Sehingga tidak
bisa memanfaatkan seutuhnya informasi yang disampaikan tersebut. Dan
ketika ada pemadaman lampu listrik saya juga menjadi salah satu kendala
untuk mendapatkan informasi yang ditampilkan71
Media Televisi sangat menarik jika di bandingkan dengan media lain,
karena menampilkan gambar hidup dan warna. Masyarakat menonton televisi
sudah menjadi kebiasaan waktu luang. Kehadiran televisi menjadi sangat
penting sebagai sarana intraksi antara satu dengan yang lain dalam berbagai
hal yang menyangkut perbedaan, persamaan. Dari televsi informasi akan
diperoleh sehingga kita tidak ketinggalan sebuah informasi yang diinginkan.
Seperti juga hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai
Ruan Ilir, yaitu Sukma RT.06 yang memberikan pendapat tentang efek
informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat sebagai berikut:
[E]fek informasi yang saya dapatkan dari tampilan siaran media televisi
Jambi TV tersebut tergantung kembali kepada diri kita sendiri, jika kita
menanggapinya buruk yang disiarkan maka sangat berpengaruh buruk
kepada kita, akan tetapi jika kita menanggapinya dan mencerna bagus yang
disiarkan maka makin bagus yang kita dapatkan. Kendala bagi saya
memanfaatkannya ketika jaringan jangkauannya hilang dan ada juga
pemadaman lampu listrik saya juga menjadi salah satu kendala untuk
mendapatkan informasi yang ditampilkan.72
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Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi
sebagai penerimaan siaran gambar bergerak beserta suara. Oleh karena itu
televisi sangat menarik jika di bnadingkan dengan media lain, karena
menampilkan gambar hidup dan warna. Masyarakat menonton televisi sudah
menjadi kebiasaan waktu luang. Kehadiran televisi menjadi sangat penting
sebagai sarana intraksi antara satu dengan yang lain dalam berbagai hal yang
menyangkut perbedaan, persamaan. Dari televsi informasi akan diperoleh
sehingga kita tidak ketinggalan sebuah informasi yang diinginkan.73
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis mengadakan penelitian, mencari, mengolah dan
menguraikan pokok-pokok pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai
Pemanfaatan Media Televisi Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi
Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir Kec.Maro Sebo Ulu Kab.Batang Hari
(Study Jambi TV). Pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pemanfaatan media televisi Jambi TV bagi kebutuhan informasi
masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir diantaranya adalah pemanfaatan
media televisi untuk mendapatkan sebuah informasi, maka dari itu
televisi Jambi TV sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk
mendapatkan berita-berita yang di tayangan di acara info seputar
Jambi. Televisi Jambi TV juga bagi masyarakat desa sungai ruan ilir
sangat mudah dipahami dan dimengerti sehingga apa yang masyarakat
inginkan terpenuhi, Televisi Jambi TV sangat bermanfaat bagi
masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi.
2. Efek informasi dari media televisi Jambi TV bagi masyarakat Desa
Sungai Ruan Ilir. Kehadiran televisi di dunia telah membawa dampak
yang sangat besar bagi manusia. Televisi membawa berbagai
kandungan informasi, pesan-pesan yang dalam kecepatan tinggi
menyebar keseluruh pelosok dunia. Efek informasi dari media televisi
Jambi TV bagi masyarakat desa Sungai Ruan Ilir yaitu kembali kepada
diri masyarakat sendiri jika ia bisa memilah mana yang positif dan
mana yang negatif, jika ia menanggapi informasi itu secara negatif
maka akan berpengaruh buruk bagi dirinya namun sebaliknya jika ia
menanggapi informasi itu dengan positif maka sangat bagi dirinya dan
bisa bermanfaat bagi dirinya.

3. Kendala Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Televisi Jambi TV
Manfaat televisi bagi masyarakat sangat bermanfaat, televisi banyak
menyiarkan informasi-informasi terkini mengenai apa yang sedang
terjadi diluar sana. Informasi termuat dalam berita, hal ini sangat
brmanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat setengah baya desa
Sungai Ruan Ilir. Namun informasi tidak bisa selalu didapatkan karena
pasti ada kendalanya, yaitu jika ada pemadaman listrik maka televisi
ikut mati dan jika jaringannya tidak terjangkau maka dari itu penonton
kehilangan informasi dari acara yang masyarakat saksikan, dari itulah
masyarakat tidak bisa memanfaatkannya seutuhnya Televisi Jambi TV.
B. Implikasi Penelitian
Dari hasil penelitian dan penarik kesimpulan pada tulisan ini maka penulis
merekomendasikan beberapa saran antara lain:
1. Untuk masyarakat
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari namanya
televisi, untuk bisa mendapatkan informasi. Untuk itu Kepada
masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir agar lebih memanfaatkan media
Televisi Jambi TV secara cepat, tepat dan sebaik-baiknya karena di
media Televisi Jambi TV begitu banyak informasi-informasi berupa
tentang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, politik dan sebagainya.
Dengan adanya Televisi Jambi TV kita bisa untuk mendapatkan ilmu,
motivasi dan menambah wawasan kita. Televisi sangat penting dalam
kehidupan masyarakat agar kita tidak ketinggalan informasi dizaman
yang begitu canggih saat ini.
2. Untuk kampus
Pihak kampus seharusnya lebih memperhatikan cannel televisi yang
akan ditonton karena televisi banyak manfaatnya, ditelevisi tersebut
bermacam-macam berita yang kita inginkan selalu ada.
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(Study Jambi TV)
No
1.

2.

Jenis Data

Metode

Sumber Data

Letak Geografis Desa Sungai - Observasi

- Setting

Ruan Ilir

- Dokumentasi

- Dokumentasi Geografis

- Wawancara

- Kepala Desa/Staf

Sejarah Desa Sungai Ruan

- Dokumentasi

- Dokumen Sejarah Desa Sungai Ruan

Ilir

- Wawancara

Ilir
- Kepala Desa/Staf

3.

Visi Dan Misi Desa Sungai

- Dokumentasi

Ruan Ilir

4.

Struktur Organisasi Desa

- Dokumen visi dan visi Desa Sungai
Ruan Ilir

- Dokumentasi

Sungai Ruan Ilir

- Bagan Struktur Organisasi Dan
Nama-Nama Pengurus/Staf Desa
Sungai Ruan Ilir

5.

Program Kerja Desa Sungai

- Dokumentasi

Ruan Ilir

6.

- Dokumen Program Kerja Desa
Sungai Ruan Ilir

Sarana Dan Prasarana Desa

- Observasi

- Keadaan Sarana Dan Prasarana

Sungai Ruan Ilir

- Dokumentasi

- Dokumen Sarana Dan Prasarana

- Wawancara

- Pengurus/Staf Desa Sungai Ruan Ilir

7.

8.

Pemanfaatan Media Televisi

- Wawancara

Jambi TV Dalam Memenuhi

- Observasi

Kebutuhan Informasi

- Dokumentasi

Efek Dan Kendala Media

- Observasi

Jambi TV Bagi Masyarakat

- Dokumentasi

- Pengurus/Staf Desa Dan Masyarakat
Desa Sungai Ruan Ilir

- Pengurus/Staf Desa Dan Masyarakat
Desa Sungai Ruan Ilir

- Wawancara

A. Panduan observasi

No

Jenis Data

Objek Observasi

1.

Letak Geografis Desa Sungai Ruan Ilir

- Letak Dan Keadaan Geografis Desa Sungai Ruan
Ilir

2.

Sarana Dan Prasarana

- Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Desa Sungai
Ruan Ilir

3.

Efek Dan Kendala Media Jambi TV
Bagi Masyarakat

4.

- Efek Dan Kendala Media Jambi TV Bagi
Masyarakat

Pemanfaatan Media Televisi Jambi TV - Pemanfaatan Media Televisi Jambi TV Dalam
Dalam Memenuhi Kebutuhan

Memenuhi Kebutuhan Informasi

Informasi

B. Panduan dokumentasi
No

Jenis Data

Objek Observasi

1.

Letak Geografis Desa Sungai Ruan Ilir

- Data Dokumentasi Letak Geografis Desa Sungai
Ruan Ilir

2.

Sejarah Desa Sungai Ruan Ilir

- Data Dokumentasi Tentang Sejarah Desa Sungai
Ruan Ilir

3.

Visi Dan Misi Desa Sungai Ruan Ilir

- Data Dokumentasi Tentang Visi Dan Misi Desa
Sungai Ruan Ilir

4. Struktur Organisasi Desa Sungai Ruan - Data Dokumentasi Tentang Struktur Organisasi
Ilir
5.

Desa Sungai Ruan Ilir

Program Kerja Desa Sungai Ruan Ilir

- Data Tentang Program Kerja Desa Sungai Ruan
Ilir

6. Sarana Dan Prasarana Desa Sungai
Ruan Ilir

- Data Dokumentasi Tentang Sarana/Fasilitas
Yang DiMiliki Desa Sungai Ruan Ilir

C. Butir-Butir Wawancara

No
1.

Jenis Data

Sumber Data Dan Subtansi Wawancara

Sejarah Desa Sungai Ruan Ilir

Kepala Desa/Pengurus
- Bagaimana Sejarah Desa Sungai Ruan Ilir?
- Bagaimana Perkembangan Desa Sungai Ruan
Ilir?

2.

Sarana Dan Prasarana Desa Sungai

Pengurus/Staff

Ruan Ilir

- Apa Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki
Desa Sungai Ruan Ilir?
- Bagaimana Sarana Dan Prasarana Desa Sungai
Ruan Ilir?

3.

Pemanfaatan Media Televisi Dalam Kepala Desa, Staff, Tokoh Masyarakat Serta
Memenuhi

Kebutuhan

Informasi Warga Desa Sungai Ruan Ilir

Masyarakat

Desa Sungai Ruan Ilir - Apakah Saudara Selalu Menonton Televisi

Kec.Maro Sebo Ulu Kab.Batang Hari

Jambi TV Dan Berita Apa Yang Sering

(Study Jambi TV)

Saudara Temui?
- Apa Saja Yang Membuat Saudara Tertarik Di
Media Televisi Jambi TV?
- Berita Apa Saja Yang Saudara Sukai Di Media
Televisi Jambi TV?
- Apa Saja Yang Harus Ditingkatkan Untuk
Meningkatkan Kualitas Pemberitaan?
- Sebutkan Pemanfaatan Yang Saudara
Dapatkan Dari Menonton Media Televisi
Jambi TV?

4.

Kendala

Media

Jambi

TV

Bagi Kepala Desa, Staff, Tokoh Masyarakat Serta

Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir

Warga Desa Sungai Ruan Ilir
- Bagaimana Cara Anda

Mengatasi Kendala

Dalam Memanfaatkan Media Televisi Jambi
TV Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi?
- Apa Saja Kendala Yang Membuat Saudara
Dalam Memanfaatkan Media Televisi Jambi
TV Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi?
5.

Efek Informasi Dari Media Televisi Kepala Desa, Staff, Tokoh Masyarakat Serta
Jambi TV Bagi Masyarakat Desa Warga Desa Sungai Ruan Ilir.
Sungai Ruan Ilir

- Apa Saja Efek-Efek Dari Media Televisi Jambi
TV?
- Bagaimana Cara Saudara Mengatasi Efek-Efek
Dari Media Televisi Jambi TV Tersebut?

.
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