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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Kemajuan media massa secara langsung mempengaruhi 

perkembangan masyarakat dan budaya. Kemajuan tersebut menyediakan 

informasi dan hiburan, akan tetapi dapat mempengaruhi institusi politik, sosial 

dan budaya. Hal tersebut berarti media massa dapat dimanfaatkan untuk tujuan-

tujuan positif dan dapat membawa implikasi negatif. Namun dalam 

pemanfaatan tekhnologi komunikasi terdapat potensi perubahan yang cukup 

mendasar (Ibrahim dalam Pirol (2011) yaitu pertama diharapkan dengan 

kemajuan teknologi komunikasi orang kian kosmopolit dalam artian 

kemungkinan bagi orang untuk terbuka dan menerima orang lain semakin besar 

dikarenakan adanya komunikasi antar budaya. Kedua, kemajuan tekhnologi 

yang pesat diharapkan menimbulkan sikap saling pengertian antar warga 

masyarakat yang berbeda kian meningkat. Ketiga, semakin canggihnya 

tekhnologi komunikasi, solidaritas sosial kian meningkat. Keempat, 

meningkatkan kualitas individu, berarti dengan kecanggihan alat telekomunikasi 

bisa menjadi alat untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pendidikan, 

mengajarkan keterampilan, menyampaikan pesan-pesan religius, meningkatkan 

kesadaran pengembangan moral dan lain-lain.  
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Implikasi negatif yang timbul akibat adanya peningkatan media massa  

adalah kehadiran media massa dapat membentuk tindakan seseorang keluar dari 

norma, media dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, 

media merupakan faktor pengubah tatanan masyarakat, sikap hedonisme, 

konsumtif, materialisme, melakukan tindak kekerasan akibat adanya penerimaan  

informasi negatif dan media dapat mempengaruhi karakter anak maupun remaja. 

Adanya pengaruh positif maupun negatif tersebut menunjukkan bahwa media 

massa memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jenis-

jenis media massa (Aloliliweri 2011 : 307) berorientasi pada aspek: penglihatan 

(verbal visual) misalnya media cetak, pendengaran (audio atau verbal vokal) 

misalnya radio, tape recorder, pendengaran dan penglihatan (verbal visual) 

misalnya televisi, film, video. Salah satu media audiovisual yang memiliki 

pengaruh besar adalah televisi. Sifat audiovisual yang dimiliki oleh televisi 

merupakan paduan radio (broadcast) dan film (movie picture). Sifat tersebut 

menjadikan televisi mudah mempengaruhi penonton dalam hal sikap, tingkah 

laku dan pola berpikirnya. Sehingga televisi dapat menyebarkan berita secara 

cepat dan mempengaruhi banyak orang dalam waktu yang bersamaan.  

 Pengaruh persebaran informasi maupun hiburan yang terdapat pada 

program-program televisi tidak hanya berpengaruh pada orang dewasa namun 

anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif. Program televisi yang dikhusukan 

untuk anak-anak juga rentan memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi 

anak. Hal tersebut dikarenakan anak-anak belum mampu memilah perbuatan 

yang sesuai dengan identitas budayanya.  Anak yang dengan bebas menonton 
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televisi akan menganggap nilai kehidupan dilayar kaca televisi telah menjadi 

bagian dari kehidupanya. Namun, kehidupan yang diserap oleh anak tidak hanya 

berasal dari Indonesia karena program televisi luar negeri dengan karakteristik 

berbeda membuat anak semakin kesulitan untuk menganalisa identitas 

budayanya. 

 Program televisi anak luar negeri yang ditayangkan di Indonesia 

menimbulkan adanya komunikasi antarbudaya.  Komunikasi antar budaya 

merupakan suatu komunikasi yang timbul dari komunikasi yang memiliki 

perbedaan kultural sehingga menimbulkan adanya interaksi atau timbal balik 

antara individu dengan budaya yang berbeda. Komunikasi tersebut dapat melalui 

adanya bahasa yang digunakan. Salah satu media massa yang dapat dengan 

mudah menyebarkan informasi adalah televisi. Namun media televisi merupakan 

media satu arah yang tidak memungkinkan adanya timbal balik. Sehingga anak 

akan cenderung melakukan imitasi menyeluruh pada apa yang dilihatnya karena 

anak belum memiliki keahlian untuk memilah. Oleh karena itu diperlukan pihak 

lain untuk mengatasi ketidaksesuaian yang dapat mengganggu perkembangan 

anak. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut diperlukan peranan dari pihak-

pihak terkait, seperti orang tua, guru, dan pemerintah. Orang tua mempunyai 

peranan penting dalam mengatasi hal ini. Orang tua harus sering berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan anak, mengajari mereka, mengawasi hal-hal yang dilihat 

anak dalam televisi dan melarang anak untuk melihat hal-hal yang seharusnya 

tidak boleh dilihat anak.  
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 Salah satu program televisi anak luar negeri yang ditayangkan di 

Indonesia adalah film animasi upin dan ipin. Sesuai dengan website 

Upindanipin.com adalah film animasi yang berasal dari Malaysia dan dirilis pada 

14 September 2007. Awalnya film animasi ini bertujuan untuk mendidik anak 

agar lebih menghayati bulan ramadhan namun karena keberhasilannya film 

animasi tersebut berlanjut hingga sudah memiliki delapan musim tayang. 

Keberhasilan film animasi Upin dan Ipin adalah dapat menarik hati penonton 

sehingga dinobatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai Animasi Paling 

Terkenal pada tahun 2011. Film animasi dengan latar belakang sebuah kampung 

sederhana mampu menarik minat penonton Indonesia sejak September 2007. 

Perbedaan signifikan pada tayangan tersebut adalah pada bahasa yang 

menggunakan bahasa Malaysia. Tayangan tersebut sangat digemari oleh semua 

kalangan khususnya anak-anak.  Film animasi ini merupakan salah satu aspek 

yang dapat mempengaruhi perilaku dan gaya bahasa anak. Bila dilihat dari 

karakter yang terdiri dari anak-anak maka film ini memiliki target pasar anak-

anak yang masih rentan menerima efek pesan media sehingga langsung diserap 

tanpa adanya pemilahan.  

 Bahasa Malaysia yang digunakan kerap kali ditiru oleh anak karena 

anak memiliki kecenderungan untuk meniru. Sehingga kosakata yang diserap 

oleh anak akan mempengaruhi proses pembelajaran penggunaan bahasa 

Indonesia. Bahasa bila diartikan sebagai alat komunikasi berarti dimaksudkan 

untuk memenuhi fungsi pertukaran pikiran dan perasaan, maka terdapat dua 

unsur penting yaitu anak harus menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi 
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orang yang mereka ajak berkomunikasi contohnya apabila seorang anak 

menggunakan isyarat menunjuk pada sesuatu benda yang ingin dilihat orang lain 

maka hal tersebut harus dalam bentuk yang dapat dipahami dan apabila dengan 

bicara. Misalnya seorang anak apabila terbiasa menggunakan bahasa Malaysia 

maka akan kesulitan dalam menggunakan atau mengerti bahasa Indonesia. Unsur 

kedua adalah dalam komunikasi anak harus memahami bahasa yang digunakan 

orang lain, misalnya pada isyarat adalah apabila seseorang menunjuk kearah 

tertentu berarti orang tersebut bermaksud untuk menunjukkan sesuatu dan 

apabila komunikasi dalam berbicara maka anak harus mengetahui maksud dari 

yang dikatakan orang lain. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan 

penelitian untuk melihat bagaimana penggunaan bahasa Malaysia dalam film 

Upin dan Ipin sebagai salah satu peniruan yang dilakukan oleh anak. Sehingga 

judul dari penelitian ini adalah “Hubungan Antara Terpaan Film Upin dan Ipin 

dengan Imitasi Penggunaan Bahasa Malaysia di Kalangan Anak” 

Peneliti memilih siswa kelas 5-6 SDN Bendogerit I Kota Blitar sebagai 

responden karena latar belakang lingkungan atau tempat tinggal. Kecamatan 

Bendogerit meskipun wilayahnya berada di Kota Blitar namun masih jarang 

menggunakan TV Kabel. Sebagian besar siswa hanya menonton program televisi 

yang ditayangkan pada televisi lokal maupun nasional. Adapun alasan memilih 

siswa kelas 5-6 SDN Bendogerit I Kota Blitar sebagai responden  penelitian 

karena setelah peneliti melakukan pra-survey pertama dengan menyebarkan 

angket pada 10% dari tiap-tiap siswa kelas 5,6 didapatkan hasil bahwa siswa 
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yang paling banyak melihat film Upin dan Ipin serta meniru bahasa Upin dan 

Ipin adalah kelas 5 dan 6 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang 

ada adalah  

1. Apakah ada hubungan antara terpaan film Upin dan Ipin dengan imitasi 

penggunaan bahasa Malaysia di kalangan siswa SD Bendogerit I Kota Blitar? 

2. Jika ada hubungan seberapa besar hubungan antara terpaan film Upin dan 

Ipin dengan penggunaan bahasa Malaysia di kalangan siswa SD Bendogerit I 

Kota Blitar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara terpaan film Upin dan Ipin 

dengan imitasi penggunaan bahasa Malaysia di kalangan siswa SD 

Bendogerit I Kota Blitar 

2. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara terpaan film Upin dan Ipin 

dengan penggunaan bahasa Malaysia di kalangan siswa SD Bendogerit I 

Kota Blitar 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah perbendaharaan referensi 

bagi studi dan penelitian bidang ilmu komunikasi tentang terpaan film yang 

mempengaruhi penerapan bahasa oleh anak 

2.  Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang positif bagi responden untuk menambah pemahaman 

terhadap efek media dan menumbuhkan adanya pemahaman bagi orang tua 

maupun guru dalam mendampingi perkembangan anak.  

 

  

 

 


