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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berbagai macam media teknologi, informasi dan komunikasi lahir dari 

tahun ke tahun, mulai dari radio, telepon, televisi, film hingga internet. Era 

informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan 

segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, 

dan memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati 

kehidupan. 

Keadaan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa saat ini media massa 

tidak hanya menjadi pilar kekuatan keempat (the fourth of power) pada sebuah 

negara, tetapi juga dapat menjadi lokomotif perubahan yang penting. Fenomena 

ini semakin mendapatkan legitimasi, terutama pasca-revolusi teknologi 

komunikasi dan informasi (information and communication technology-ICT). 

Dalam waktu cepat, media massa telah mengubah pola kehidupan masyarakat 

yang terlihat signifikan (Hendratno, 2005:159). 

Dari banyak media massa yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi, media televisi memberikan dampak terhadap perubahan nilai 

masyarakat serta pembentukan pribadi masa depan kita, maka tujuan dan isi 

program yang ditayangkan hendaknya benar-benar mengandung misi yang baik 

seperti untuk mengantarkan masyarakat ke satu sistem nilai yang kondusif 

terhadap pengembangan watak dan tatanan hidup masyarakat. Televisi juga 
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mempunyai peran yang sangat efektif dalam memberikan informasi, mendidik, 

menghibur dan mempengaruhi bagi pemirsanya.  

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap pendapat atau prilaku, baik 

lisan, maupun langsung melalui media (Effendy, 2003:79). 

Perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia semakin bervariasi seiring 

perubahan zaman. Beberapa stasiun televisi nasional bersaing memikat khalayak 

(pemirsa) untuk menonton program-program televisi yang ditawarkannya. 

Beberapa macam program televisi lahir terus menerus demi memanjakan khalayak 

dimanapun mereka berada. Mulai dari program berita, musik, film, feature, games 

dan sebagainya. 

Indonesia Bagus merupakan salah satu program feature dokumenter yang 

ditayangkan oleh NET TV. Tayangan ini membahas keindahan dan kekayaan 

alam yang dimiliki Indonesia. Bukan hanya itu saja, dalam program ini juga 

membahas kearifan lokal dan keunikan kehidupan berbudayanya. Yang unik dari 

program televisi ini adalah menggunakan masyarakat asli dari daerah tersebut 

sebagai narator/pembawa cerita. Indonesia Bagus menyuguhkan tema yang 

dikemas dengan suatu hal yang baru dan belum banyak diketahui oleh 

masyarakat. Jadi program ini bukan hanya sekedar program yang menampilkan 

tentang jalan-jalan menikmati panorama alam yang elok dan indah tetapi juga 

mengenalkan dan mendekatkan penonton kepada orang lokal akan budaya yang 

dimilikinya. 
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Acara ini telah memperoleh 2 penghargaan sejak pertama kali ditayangkan 

di tahun 2013. Yaitu penghargaan anugerah Komisi Penyiaran Indonesia dengan 

kategori Program televisi feature terbaik dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2014 

dan 2015. Itu semua menandakan bahwa program tersebut memiliki daya tarik 

yang kuat untuk menarik minat masyarakat untuk menonton acara tersebut. Acara 

ini menjadi menarik karena setiap episodenya membahas tentang keunukan dan 

keberagaman budaya lokal di seluruh Indonesia. 

Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara multikultural. Negara yang 

memiliki beragam kebudayaan yang sangat menarik untuk dilihat. Itu dikarenakan 

Indonesia yang memiliki banyak suku di dalamnya, lebih dari 740 suku 

didalamnya yang diantaranya suku dayak, suku asmat, suku jawa, suku madura 

dan sebagainya. Ini menandakan bahwa Indonesia kaya akan budaya asli dengan 

toleransi yang sangat tinggi antar budaya tersebut. 

 Salah satu suku yang masih kental akan budayanya ialah suku madura. 

Madura merupakan suatu pulau yang berada di sebelah timur pulau Jawa. Kondisi 

geografis pulau Madura dengan topografi yang relatif datar di bagian selatan dan 

semakin ke arah utara tidak terjadi perbedaan elevansi ketinggian yang begitu 

mencolok. Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi dan 

tanah pertanian lahan kering. 

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, 

stereotipikal, dan stigmatik. Penggunaan istilah khas menunjuk pada pengertian 

bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa 

dengan etnografi komunitas etnik lain (Alwi, 2001: 563). Orang-orang di madura 
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kebanyakan masih mempertahankan kebudayaannya, mulai dari gaya bahasa, adat 

istiadat maupun kehidupan sehari-hari. Tidak heran jika, budaya madura sering 

diangkat ke layar televisi atau dunia perfilman untuk mengenalkan budayanya. 

Salah satu episode dalam Indonesia Bagus ini adalah tentang kebudayaan 

Sumenep, Madura. Episode tersebut ditayangkan pada tanggal 6 Agustus 2013.  

Madura merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki budaya yang 

kuat dan masih dilestarikan oleh penduduknya. Dalam film tersebut menceritakan 

semua kebudayaan asli orang madura, diantaranya sejarah berjualan sate madura 

yang terkenal, ada juga senjata tradisional madura yang disebut sade/clurit, hingga 

kebudayaan madura yang paling terkenal yaitu tradisi carok dan karapan sapi.  

Namun ada beberapa pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat 

terkait tayangan episode tersebut. Seperti yang tergambarkan pada komentar-

komentar yang dilontarkan netizen pada kolom komentar di akun resmi youtube 

milik Indonesia Bagus Net tv (episode Sumenep Madura).  

Netizen banyak yang menentang akan penggunaan bahasa yang dipakai 

oleh narator, dimana narator sendiri adalah orang lokal madura (sumenep). Yang 

paling disorot adalah penggunaan kata “cong” pada tayangan tersebut. Masyarakat 

yang mengaku orang Madura (selain sumenep) menentang keras penggunaan kata 

“cong” tersebut. Karena menurut mereka kata itu terlalu sering dilontarkan 

sedangkan makna kata itu sendiri menurut mereka cenderung kasar dan tidak 

sopan dalam konteks program televisi. Sedangkan netizen yang mengakui dirinya 

sebagai orang Sumenep, malah membelanya karena menurut mereka kata tersebut 

dimaknai sebagai kata pengakraban. Jadi dengan menggunakan kata “cong” itu 
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maka semakin nyaman dan semakin dekat satu sama lain. Sehingga terjadi 

“perang komentar antar netizen. Bukan hanya masalah narasi, ada juga yang 

mengkritik masalah kerapan sapi dan carok yang cenderung sebagai adegan 

kekerasan yang tapatu ditiru oleh masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh 

penjuru Indonesia. (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=1LVfYsi59NY) 

diakses tanggal 11 juni 2016 pukul 11.00 WIB. 

Berdasarkan setting pengambilan tersebut, peneliti melihat beberapa aspek 

pemaknaan yang menyangkut budaya asli dan keindahan pulau madura khususnya 

sumenep baik itu berupa cara berkomunikasi orang madura maupun tradisi yang 

ada dalam kehidupan orang madura. Dimana penelitian ini mengikuti konsep teori 

dari Stuart Hall. Dia mengkritik model komunikasi linear (transmission approach) 

pengirim, pesan, penerima yang dianggap tidak memiliki konsepsi yang jelas 

tentang momen-momen berbeda sebagai struktur relasi yang kompleks serta 

terlalu fokus pada level perubahan pesan. Padahal dalam proses pengiriman pesan 

ada banyak kode pembahasaan baik yang diproduksi (encode) maupun proses 

produksi kode kembali (decode) sebagai suatu proses yang saling berhubungan 

dan itu rumit. 

Peneliti ingin mengidentifikasi pemaknaan dan posisi khalayak terhadap 

tayangan Indonesia Bagus yang lebih dikhususkan pada khalayak yang 

merupakan masyarakat lokal madura sendiri sesuai dengan episode yang 

dimaksudkan. Penelitian ini ditujukan kepada para mahasiswa yang sedang 

menempuh  pendidikan di luar madura. Berdasarkan hal-hal diatas, maka peneliti 

akan membuat penelitian yang berjudul “Pemaknaan Budaya Lokal Madura di 

https://www.youtube.com/watch?v=1LVfYsi59NY
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Program Televisi Nasional (Analisis Resepsi tentang Program Indonesia Bagus di 

kalangan Mahasiswa Madura). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diangkat oleh peneliti yaitu bagaimana khalayak memaknai budaya lokal Madura 

dalam tayangan Indonesia Bagus di Net TV pada episode “Sumenep Madura”? 

1.3 Tujuan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan dan posisi khalayak terhadap budaya 

lokal Madura dalam tayangan Indonesia Bagus di Net TV pada episode “Sumenep 

Madura”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara akademis bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini memaparkan tentang pemaknaan 

budaya lokal madura yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan 

dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan manusia, khususnya dalam bidang 

budaya dan etika. Selain itu bisa dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian yang berbasis analisis resepsi. Begitu juga dengan 

penelitian yang menyangkut representasi budaya atau pemaknaan budaya tertentu 

yang ditayangkan pada tayangan televisi. 
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Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan kesempatan peneliti dalam mempraktekkan dan 

mengaplikasikan berbagai teori yang telah peneliti pelajari berkaitan dengan 

dengan tema penelitian yang diteliti. 

Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 

masyarakat tentang budaya Madura yang dapat dikatakan ekstrim, serta gambaran 

sikap moral atas budaya tersebut, agar masyarakat dapat menyikapinya secara 

kritis. 


