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Salah satu media massa elektronik yang memberikan informasi dengan cepat dan dapat 

menjangkau semua lapisan masyarakat adalah televisi. Indosiar merupakan salah satu stasiun 

televisi swasta yang menyajikan informasi maupun hiburan yang dibutuhkan masyarakat. Salah 

satu hiburan yang ditayangkan oleh Indosiar dan digemari oleh masyarakat terutama ibu-ibu 

rumah tangga dan remaja putri saat ini adalah tayangan reality show Miss Impian. Reality show 

Miss Impian merupakan tayangan yang menampilkan sekelompok wanita bertubuh gemuk yang 

memiliki berbagai macam keahlian untuk unjuk kebolehan di atas panggung. 

Secara teoritis persepsi merupakan suatu proses pemberian makna pada stimuli baik yang berupa 

peristiwa, obyek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dngan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Adapun faktor-faktor yang berperan dan mempengaruhi proses terjadinya 

persepsi adalah keadaan stimulus seseorang, situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi 

stimulus, dan keadaan individu yang mempersepsi dilihat dari segi jasmaniah, dan berhubungan 

dengan segi rohaniah. 

Metode penelitian ini merupakan metode survey dengan tipe penlitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan cara pra survey yang menghasilkan 80 

responden yang memenuhi kriteria tertentu, kemudian setelah diturunkan dengan rumus Taro 

Yamane, maka didapat sampel sebanyak 44 responden. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket dan observasi kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif rasionalis.  

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi masyarakat tentang tayangan Miss Impian 

adalah sebagai berikut : (1) Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap peserta Miss Impian, 

mayoritas masyarakat mengakui kemampuan menyanyi, akting,dan menari para peserta, dalam 

hal penampilan, model busana yang digunakan sudah sesuai dengan bentuk tubuhnya, namun 

dari segi warna terkesan terlalu mencolok, penilaian yang sama juga diberikan dalam hal make 

up, masyarakat juga melihat bahwa para peserta memiliki ketegasan dan kepercayaan diri dalam 

bertutur kata, (2) Persepsi masyarakat terhadap pembawa acara wanita dalam hal busana dan 

make up dinilai terlalu berlebihan, tentang penampilan dan gaya bertutur bahasa terkesan sangat 

lucu dan mampu memeriahkan suasana, masyarakat juga melihat kepercayaan diri pada 

pembawa acara wanita. Penilaian masyarakat tentang pembawa acara pria sangat positif terutama 

penampilannya, baik make up maupun busana yang digunakan, namun gaya bertutur bahasa 

pembawa acara pria kurang dapat dipahami, (3) Dari segi program acara Miss Impian, panggung 

yang digunakan tidak memiliki nilai artistik maupun seni baik dari setting maupun warna, dari 

segi acara Miss Impian tergolong acara yang unik dan merupakan karya asli, pemilihan 

pemenang melalui sistem polling pemirsa merupakan cara yang efektif dan adil, penayangan 

kegiatan sehari-hari para peserta juga dinilai masyarakat dapat memberikan dukungan pada para 

peserta. Miss Impian dinilai sebagai tayangan yang diperuntukkan bagi orang dewasa karena 

penempatan jam tayang pada malam hari, hadiah utama berupa mobil dinilai masyarakat sebagai 

suatu wujud keseriusan sebuah acara. Tayangan Miss Impian juga memiliki efek positif bagi 



kepercayaan diri para pemirsanya khususnya wanita yang bertubuh gemuk.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang 

tayangan Miss Impian adalah positif berdasarkan kriteria yang telah dijabarkan diatas.  

 


