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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media komunikasi massa merupakan seluruh sarana yang digunakan untuk 

memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, dan menyampaikan informasi. Di 

zaman yang serba modern seperti sekarang ini, media dan komunikasi tak lagi 

bisa dipisahkan. Media komunikasi massa memegang peran besar dalam 

kehidupan masyarakat. Tanpa media, masyarakat kini akan kesulitan dalam 

melakukan proses komunikasi. 

Media komunikasi massa menjadi sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

bermasyarakat dikarenakan oleh fungsinya yang sangat membantu proses 

komunikasi menjadi lebih baik. Dengan adanya media komunikasi memberikan 

kemudahan pada penyampaian informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain 

itu, dengan menggunakan media komunikasi bisa mempercepat isi pesan yang 

bersifat abstrak (konkrit). Bahkan, media komunikasi juga memiliki fungsi 

motivatif yang membuat para komunikator dan komunikan lebih semangat dalam 

melangsungkan proses komunikasi. 

Budaya dan komunikasi merupakan dua elemen yang saling 

mempengaruhi. Hubungan di antara budaya dan komunikasi bersifat timbal balik. 

Budaya bisa mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya komunikasi akan 

mempengaruhi budaya. Budaya mampu mempengaruhi cara komunikasi 

seseorang karena budaya membentuk persepsi seseorang mengenai suatu  realitas. 
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Sebaliknya, komunikasi akan membantu seseorang dalam mengkreasikan realitas 

suatu budaya. 

Pembicaraan mengenai komunikasi antarbudaya tak dapat dielakkan dari 

pengertian kebudayaan ( budaya ). Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua 

kata tetapi dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, “harus dicatat bahwa studi 

komunikasi antarbudaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan pada 

efek kebudayaan terhadap komunikasi ( William B. 2003:32). Andrea L.Rich dan 

Dennis M.Ogawa dalam buku Larry A.Samovar dan Richard 

E.Porter Intercultural Communication ,A Reader bahwa komunikasi antarbudaya 

adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, misalnya antar 

suku bangsa, antar etnik dan ras, antar kelas sosial (Larry A. Samovar, 2009:25). 

Komunikasi antar budaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta 

komunikasi yang mewakili pribadi, antarpribadi, dan kelompok, dengan tekanan 

pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku 

komunikasi para peserta.  

Selain itu Stella Ting-Toomey  menjelaskan perbedaan-perbedaan budaya 

dalam merespon konflik. Ting-Toomey berasumsi bahwa orang-orang dalam 

setiap budaya akan selalu negotiating face. Istilah itu adalah metaphor citra diri 

publik kita, cara kita menginginkan orang lain melihat dan memperlakukan diri 

kita. Face work merujuk pada pesan verbal dan non verbal yang membantu 

menjaga dan menyimpan rasa malu (face loss), dan menegakkan muka terhormat. 

Identitas kita dapat selalu dipertanyakan, dan kecemasan dan ketidakpastian yang 

digerakkan oleh konflik yang membuat kita tidak berdaya/harus terima. Postulat 
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teori ini adalah face work orang-orang dari budaya individu akan berbeda dengan 

budaya kolektivis. Ketika face work adalah berbeda, gaya penangan konflik juga 

beragam (Stella Ting Toomey, 1999:16). 

Dengan kehadiran media komunikasi yang sekarang semakin canggih turut 

memperjelas hubungan timbal baik antara komunikasi dan budaya. Awalnya 

media komunikasi mampu membantu masyarakat berhubungan dengan sekitarnya 

juga dunia, namun lambat laun media komunikasi pula yang membuat masyarakat 

lupa akan jati diri budayanya, khususnya masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk 

media komunikasi, baik itu cetak, audio, maupun audio visual banyak menyajikan 

informasi dalam kemasan yang kurang memperlihatkan budaya Indonesia. Oleh 

karenanya, masyarakat Indonesia kini seperti diracuni budaya luar dan secara 

perlahan mulai meninggalkan budaya aslinya. 

Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia sadar bahwa masyarakat 

Indonesia kini banyak menyisipkan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. 

Mungkin kita pun salah satunya. Bahkan tidak hanya menyisipkan, beberapa 

orang cenderung memilih berkomunikasi dengan bahasa asing dibandingkan 

bahasa ibu padahal masih memijakkan kaki di Indonesia. Selain bahasa, perilaku 

dan cara berpakaian pun ikut terkena imbas. Masyarakat Indonesia kini lebih 

sering mengenakan pakaian bermodel luar negeri dibandingkan pakaian-pakaian 

yang sesuai dengan budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia baik pria maupun 

wanita menjadi rajin bersolek setiap harinya meniru kebiasaan masyarakat luar. 

Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia pun tidak boleh kolot dan terus 

kekeh pada budaya sendiri. Tetapi bukankah lebih baik kalau kita mengambil 
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budaya luar, menyaringnya sesuai kebudayaan asli, dan mengembangkannya 

sesuai budaya Indonesia? Tidak hanya sekadar mengambil mentah-mentah dan 

mengikuti layaknya seorang plagiat. Bukankah bisa menjadi suatu yang 

membanggakan kalau lewat media komunikasi kita bisa membagi dan 

memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia? 

Sesungguhnya banyak hal positif berkaitan dengan budaya yang bisa kita 

ambil lewat kehebatan media komunikasi. Misalnya saja penayangan berita 

mengenai bencana alam di Jepang. Media massa Jepang cenderung menampilkan 

semangat para korban bencana kepada masyarakatnya. Media massa Jepang lebih 

banyak mengambil sisi positif dari para korban bencana untuk menunjukkan 

semangat para korban dalam menghadapi bencana. Berbeda dengan Indonesia. 

Ketika ada penayangan berita mengenai bencana alam, media massa kebanyakan 

menyorot kesedihan para korban. Mendramatisir keadaan dengan mengambil 

gambar para korban sedang menangis, mayat-mayat korban, orang-orang yang 

sedang kesusahan dan mengeluh. Itulah yang diangkat oleh media massa 

Indonesia dengan maksud mengharapkan rasa simpati sekaligus empati dari 

masyarakat yang melihatnya. Padahal, dengan kemajuan media komunikasi kita 

bisa menangkap peluang baru untuk melestarikan budaya Indonesia. Mengenalkan 

dan mempopulerkan keragaman budaya Indonesia lewat berbagai jejaring sosial 

seperti facebook, twitter, bahkan instagram merupakan cara yang sangat baik 

mengingat gaya hidup masyarakat kita yang berada pada generasi gadget dan 

internet. 
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Semakin tergerusnya pengetahuan budaya lokal Indonesia dan banyaknya 

budaya baru yang terus berkebang, televisi yang mempunyai fungsi sebagai alat 

penyampai pesan terhadap masyarakat, juga berfungsi menciptakan control pada 

masyarakat agar pengetahuan dan informasi terkait kebudayaan etnis Indonesia 

masih tetap terjaga. salah satu media massa yakni media elektronik dengan tagline 

televisi masa kine yang biasa dikenal dengan NET TV membuat sebuah program 

cara “Indonesia Bagus”. Indonesia Bagus merupakan sebuah program acara 

dokumenter di NET TV yang tidak hanya menampilkan keindahan alam Indonesia 

tetapi juga keunikan kehidupan berbudayanya. Di Indonesia Bagus NET TV, para 

penduduk asli daerah akan menjadi narator sekaligus pembawa cerita.  

Dari pengamatan tersebut kemudian peneliti tertarik mengamati seberapa 

besar frekuensi kemunculan unsur budaya dalam tayangan tersebut dalam sebuah 

karya ilmiah berjudul “Unsur Budaya Etnik Indonesia Dalam Program 

Tayangan Televisi (Analisis Isi pada tayangan “Indonesia Bagus’ NET TV). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut : Berapa banyak frekuensi kemunculan unsur budaya etnik indonesia pada 

Tayangan  “Indonesia Bagus’ NET TV   

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi kemunculan unsur budaya etnik 

Indonesia pada tayangan  “Indonesia Bagus’ NET TV 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi Audio Visual dalam 

memahami dan menjelaskan isi siaran suatu program acara di televisi  berdasar 

pada konten yang yang sesuai dengan fungsi media, yakni terkait pengetahuan 

kebudayaaan lokal (to educate dan to inform). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia 

pertelevisian Indonesia dalam terus membuat program acara yang berkualitas 

khususnya dibidang pengetahuan dan infromasi. Juga sebagai masukan kepada 

produser maupun seluruh crew acara televisi untuk membuat acara televisi yang 

berlandaskan pada fungsi dan kegunaan media televisi pada seutuhnya. 




