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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Media massa merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Kecenderungan manusia dalam mengakses informasi, menjadikan 

individu tidak terlepas dari media massa. Media massa  alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti  televisi, surat kabar, radio, film, 

video dan juga internet. Media massa memudahkan manusia dalam mendapatkan 

informasi yang dapat diakses dengan sangat mudah. Pada hakikatnya media adalah 

perpanjangan lidah dan tangan yang berjasa meningkatkan kapasitas manusia untuk 

mengembangkan struktur sosialnya (William, 2004: 27). 

 Salah satu jenis media massa yang sangat berkembang pesat dikalangan 

masyarakat saat ini adalah internet. Intenet memiliki kemampuannya dalam menarik 

minat audiens.  Hasil survey APJII pada tahun 2016, pengguna internet di Indonesia 

mencapai 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total penduduk Indonesia 

(APJII,2016). Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa peran internet semakin 

meningkat dan banyak  diminati oleh semua kalangan masyarakat. Internet memiliki 

banyak bentuk, salah satunya adalah YouTube.  

YouTube menjadi salah satu platform yang diakses untuk mendapatkan 

informasi. YouTube digemari karena fitur audio dan visual yang digabungkan, 

sehingga memudahkan individu dalam memahami sebuah informasi, serta kecepatan 

dan kemudahan akan akses informasi dari seluruh penjuru dunia. Banyak video 
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berupa berita atau bahkan video amatir yang di upload di YouTube, salah satunya 

adalah video fear and freedom yang berisikan tentang adanya sebuah konflik yang 

melibatkan etnis rohingya di Myanmar beberapa bulan yang lalu.  

 Konflik etnis rohingya menjadi buah bibir dikalangan masyarakat karena 

kekejaman yang dilakukan oleh umat buddha kepada etnis ini di Myanmar. Banyak 

video yang tersebar  di YouTube, tentang perlakuan umat buddha terhadap etnis 

rohingya seperti pemukulan, penyiksaan dan juga pembakaran. Hal tersebut sangat 

bertlak belakang dengan pandangan terkait umat Buddha yang dikenal memiliki sikap 

yang lemah lembut. Banyak kesan positif khalayak kepada umat buddha dengan 

filosofisme kehidupan, berupa kedamaian, cinta kasih dan masih banyak lainnya. 

Umat buddha selalu berpegang pada sila- sila agama disetiap perbuatan yang akan 

dilakukan. Seperti sila pertama yaitu Hina sila atau cula sila yang merupakan latihan 

diri untuk tidak membunuh baik membunuh manusia maupun hewan, tidak menyiksa 

atau menyakiti hewan, akan tetapi filosofisme umat buddha berbanding terbalik 

dengan yang terjadi di Myanmar.  

Banyaknya video tentang konflik rohingya yang beredar, terdapat video yang 

menarik yaitu video Fear and Freedom Rohingya karya Jonah Fisher. Jonah fisher 

adalah seorang koresponden dari salah satu media yang ada di Amerika. Dalam video 

tersebut, Jonah Fisher melakukan wawancara kepada warga rohingya tentang apa 

yang telah mereka alami. Bahkan ia melakukan perjalanan ke Bangladesh untuk 

menemui korban selamat dari kekejaman yang dilakukan oleh umat buddha di 

Myanmar. Etnis rohingya menceritakan kejadian yang mereka alami seperti 

penyiksaan, pembakaran rumah, bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara 



3 
 

Myanmar. Pelaku penyiksaan bukan hanya dari tentara militer, namun semua elemen 

masyarakat juga turut melakukan aksi kekerasan. Etnis rohingya menyayangkan atas 

tindakan Aung San Suu Kyi yang hanya diam saja melihat kejadian tersebut, padahal 

Aung San Suu Kyi selalu mengedepakan demokrasi tanpa kekerasan, sampai dia 

mendapatkan nobel penghargaan perdamaian. 

Konflik Rohingya muncul konflik sektarian yang terjadi antara etnis 

Rohingya yang sebagian besar adalah muslim dan etnis Rakhine yang mayoritas 

penganut Buddha. Sebenarya, penyebab konflik ini tidak begitu jelas, namun 

beberapa sumber menyebutkan bahwa konflik berawal dari peristiwa perampokan dan 

pemerkosaan terhadap perempuan Rakhine bernama Ma Thida Htwe. Kepolisian 

Myanmar telah menahan 3 orang tersangka dan dua diantaranya merupakan etnis 

Rohingya. Namun, tindakan tersebut tidak cukup untuk mencegah terjadinya 

kerusuhan di Rakhine yang terletak di bagian barat Myanmar. Pada tanggal 4 Juni, 

terjadi penyerangan  pada bus yang diduga ditumpangi oleh pelaku pemerkosaan 

beserta keluarganya. Tercatat 10 orang muslim tewas, dan sejak saat itu kerusuhan di 

Rakhine semakin meluas (BBC, 2017).  

Konflik antara etnis Rohingya dan Rakhine sudah terjadi sejak puluhan tahun 

silam. Salah satu penyebab konflik tersebut adalah status minoritas Rohingya yang 

masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengakui 

status kewarganegaraan mereka, hal ini mengakibatkan etnis Rohingya tidak dapat 

mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bahkan mendapatkan pekerjaan yang 

layak. Sejak insiden 10 orang muslim terbunuh di kawasan Arakan, Burma, muslim 

Rohingya menjadi sasaran kekejaman. Hal tersebut dipicu oleh perseteruan yang 
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sudah terpendam lama, yaitu perseteruan antara kelompok etnis Rohingya yang 

muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Rohingya tidak mendapatkan 

pengakuan dari pemerintah setempat. Insiden tersebut mengakibatkan ribuan muslim 

rohingya tewas akibat pembantaian. Banyak yang terbunuh, banyak pula yang putus 

asa. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke Negara- Negara 

tetangga. Pembantaian terus dilakukan oleh etnis lokal untuk mengusir Rohingya dari 

Rakhine. Mulai dari pembakaran rumah hingga bom Molotov. Maurice Duverger 

dalam Waluyo (2013:838) mengatakan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat 

senantiasa diwarnai oleh konflik dan integrasi secara fluktuatif. Konflik berubah 

menjadi integrasi apabila terjadi kompromi yang didasari oleh rasa keadilan. 

Video memiliki peran yang penting dalam menentukan sebuah gambaran 

kenyataan yang terjadi. Video juga dapat memberikan efek kepada masyarakat. Efek 

yang dihasilkan dari video menarik untuk diteliti lebih lanjut, salah satunya dengan 

menggunakan studi eksperimental. Studi yang awalnya hanya digunakan oleh ilmuan 

dibidang eksakta, kini berkembang dan digunakan dalam bidang sosial. Dalam 

penelitian ini terdapat dua kelompok yakni kelompok pretest dan  juga kelompok  

Posttest. Kelompok posttest merupakan kelompok yang diberikan treatment dalam 

hal ini adalah menonton video fear and freedom rohingya, sedangkan kelompok 

pretest sebagai pembanding. 

Video juga dapat membentuk persepsi seseorang tentang suatu objek. Hal ini 

pula yang menjadi dasar penelitian ini, peneliti ingin melihat, mengetahui pengaruh 

video fear and freedom rohingya terhadap persepsi pelajar pada umat buddha di 

Malang. Pada penelitian ini, peneliti memilih pelajar dikarenakan  faktor psikologis 
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usia remaja yang memiliki tingkat emosional yang belum stabil atau sedang dalam 

masa pencarian identitas diri. Usia remaja dianggap mudah terpengaruh oleh faktor 

luar yang akan membentuk kepribadian mereka kelak, salah satu faktonya adalah 

media baru internet. Remaja yang mulai menggunakan internet untuk mencari 

informasi sebagai bahan bacaan ataupun bahan tugas mendorong faktor rasa ingin 

tahu yang kuat tentang lingkungan sekitar. Remaja juga dianggap lebih kritis dalam 

memahami dan menanggapi suatu fenomena sosial (Asrori, 2009). Peneliti memilih 

pelajar SMAN 4 dikarenakan hal ini sesuai dengan visi yaitu berdaya saing tinggi 

dengan berpikir kritis. Pelajar bersifat netral tanpa ada pikiran politik didalamnya. 

Peneliti percaya bahwa pelajar yang kritis dan netral tidak begitu saja menerima 

berita secara mentah yang diberikan oleh media.  

Berdasarkan hal- hal yang dipaparkan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih 

dalam  pengaruh terpaan video fear and freedom rohingya dengan menggunakan studi 

eksperimental, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan meneliti “ Pengaruh 

terpaan video Fear and Freedom Rohingya terhadap persepsi pelajar pada umat 

buddha di Malang”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang 

diangkat oleh peneliti adalah:  

a. Adakah pengaruh terpaan video Rohingya terhadap persepsi pelajar 

SMAN 4 Malang tentang umat Buddha di Malang? 

b. Seberapa besar pengaruh terpaan video Rohingya terhadap persepsi 

pelajar SMAN 4 Malang tentang  umat Buddha di Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh terpaan video Rohingya terhadap persepsi

pelajar SMAN 4 Malang tentang umat Buddha di Malang 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan video Rohingya

terhadap persepsi pelajar SMAN 4 Malang tentang umat Buddha di 

Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi, mengenai dampak dari sebuah tayangan di 

media terhadap persepsi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelajar  

untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap efek media sehingga mampu 

menentukan persepsi yang ditimbulkan atas efek media. 


