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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

 Perkembangan media massa tidak lepas dari pekembangan teknologi dan 

kebutuhan masyarakat modern. Media massa memudahkan masyarakat sekarang 

untuk mendapatkan informasi serta hiburan yang dinginkan. Sebut saja media 

massa yang paling dekat dengan masyarakat sekarang adalah saluran televisi. 

Hampir setiap harinya masyarakat sekarang melihat televisi di rumah, kantor dan 

dimanapun anda berada. Pesan yang diterima masyarakat melalui televisi dapat 

mempengaruhi sikap, pandangan, pendapat dan perasaan, yang sangat kuat 

terhadap masyarakat tentang kejadian yang ada disekitarnya. 

Penerimaan pesan yang disampaikan televisi direspon audiens yang 

menimbulkan opini, audiens memiliki opini berbeda – beda dalam menerima 

pesan melalui televise meskipun program yang dilihat audiens sama. Menurut 

Fleur dan Sandra Ball-Rokeach (dalam Nurudin, 2007;106) melihat efek media 

massa ada dua catatan yang bisa dijadikan dasar, yaitu interaksi audiens dan 

bagaimana tindakan audien terhadap isi media. Sehingga bisa dikatakan 

masyarakat yang memiliki pendapat mengenai penerimaan pesan melalui media 

televisi dapat dikatakan sebagai audiens aktif. Jika televisi menayangkan adegan 

yang tidak sesuai dengan norma dan budaya masyarakat, maka tidak heran 

masyarakat menganggap kejadian tersebut hal yang biasa dilakukan atau 

sebaliknya.  
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Dengan menggunakan audio visual televisi dapat mempermainkan 

perasaan audiens melalui program – program yang disajikannya. Tidak banyak 

dari kalangan masyarakat khususnya pedesaan yang secara aktif memberikan 

pendapat tentang tayangan televisi yang ditonton, meskipun lembaga Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) mengajak untuk masyarakat aktif mengomentari dan 

berpendapat serta menjadi bagian pengontrolan tentang tayangan televisi sesuai 

dengan UUD Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini karena 

masyarakat pedesaan masih menganggap televisi merupakan media hiburan 

semata, padahal televisi memiliki fungsi sebagai media informasi, sebagai media 

pendidikan, sebagai penyalur sosial budaya bahkan etika dan norma kepada 

masyarakat. 

Namun kebanyakan yang ditayangkan televisi sekarang memperlihatkan 

adegan kekerasan, khususnya di program acara hiburan seperti komedi, talkshow 

dan sinetron. Hal ini dilihat dari pelanggaran P3 & SPS masih marak dalam 

tayangan di bulan Ramadhan kemarin, kekerasan non verbal yang nampak jelas 

seperti melumuri mulut orang dengan balsam, mengoleskan deadoran kewajah, 

mengoleskan bedak diwajah dan banyak lagi yang lainnya, sedangkan dalam 

program sinetron munculnya adegan kekerasan pada anak dan perempuan, 

perselingkuhan, menganjurkan untuk menggugurkan kandungan, bunuh diri dan 

menyetrum (Ira, 2014). 

Tayangan sinetron atau disebut juga sinema elektronik merupakan salah 

satu jenis program drama yang selalu mendapat hati di masyarakat sekarang. Jenis 

tayangan sinetron ini biasanya ditayangkan pada jam prime time (jam utama) 

dengan mengambil cerita dari aspek – aspek kehidupan masyarakat  membuat  



3 
 

tayangan sinetron banyak dilihat oleh masyarakat. Sayangnya sinetron yang 

banyak digemari masyarakat sekarang banyak yang mengandung unsur – unsur 

kekerasan, seperti yang dikatakan (Effendy, 2009:14) melihat bahwa dalam 

sinetron dan telenovela yang bermotif balas dendam dan perselingkuhan, kita 

dapat mendengar banyak kata, frasa, dan kalimat yang sesungguhnya tidak sesuai 

untuk dikonsumsi khalayak.  

Kekerasan verbal dan non verbal banyak digambarkan dalam tayangan 

televis, seperti halnya perempuan di media massa yang disimbolkan dalam 

tayangan sinetron sebagai orang yang lemah, hanya bisa menangis, dapat dikuasai 

oleh laki – laki, terkadang perempuan dianiaya dengan sesama perempuan serta 

perendahan martabat, diskriminasi ataupun limitasi fungsi sosial di masyarakat 

juga banyak ditayangkan disinetron. Melalui penggambaran semacam itu menurut 

Fly (dalam Sunarto, 2009:4) bahwa kaum wanita telah mengalami kekerasan dan 

penindasan yang dilakukan oleh suatu jaringan kekuasaan dalam berbagai bentuk. 

Kekerasan terhadap wanita ada dimana-mana. 

Pada umumnya bentuk-bentuk/ dimensi kekerasan mencakup kekerasan 

fisik, psikologis, seksual, finansial, spritual (Sudiarti, 2000:12). Tidak semua 

kekerasan memiliki bekas fisik namun semua kekerasan memiliki dampak 

psikologis pada perempuan, suatu dampak yang mungkin tidak langsung kelihatan 

dan memerlukan penelaan teliti. Bentuk kekerasan fisik dan psikologi yang sering 

ditayangkan di televisi seakan menjadi budaya sebuah tayangan untuk membuat 

menarik cerita sinetron di televisi. 
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 Salah satunya sinetron yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI 

(Rajawali Citra Televisi Indonesia) yang mendapatkan tempat di hati masyarakat 

sekarang sampai menembus peringkat reting ke dua tayangan sinetron di 

Indonesia yaitu Catatan Hati Seorang Istri (CHSI) yang tayang setiap hari senin 

sampai minggu pukul 19.30 – 21.00 (Ray, 2014), yang mana sinetron ini 

menceritakan sebuah persahabatan yang terjalin dalam satu perumahan dengan 

mengusung inti cerita dari permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah rumah 

tangga masing–masing tokoh dalam sinetron CHSI, tokoh Hana yang 

digambarkan sebagai perempuan yang kuat dan tabah menghadapi 

permasalahannya dengan suaminya Bram yang selingkuh dibelakang Hana, tokoh 

Karin yang menjadi selingkuhan Bram selalu meneror Hana, agar Hana sedih dan 

tersiksa dengan hal tersebut, bukan hanya itu Karin digambarkan sebagai 

perempuan yang selalu mencelakai Hana, sebaliknya dengan Bram yang harus 

menjahui Karin karena takut akan terbongkar perselingkuhannya, mengerti hal 

yang dilakukan Bram kepada Karin, Karin mencoba untuk bunuh diri dan 

sebagainya.  

Dalam sinetron CHSI terdapat bentuk – bentuk yang menggambarkan 

adegan kekerasan seperti bentuk kekerasan verbal dan non verba yaitu 

perselingkuhan dan pemukulan serta mencekik.  Hal ini diperkuat munculnya 

surat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tanggal 2 juli 2014 

tentang program siaran tersebut secara eksplisit menayangkan adegan seorang 

wanita yang menyayat tangannya sendiri menggunakan benda tajam hingga 

berdarah. Selain itu, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran yaitu adegan 

mencekik pada tanggal 20 Juni 2014 pukul 19.59 WIB serta adegan dimana Karin 
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melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari gedung tinggi pada 

tanggal 21 Juni 2014 pukul 21.10 WIB. Jenis pelanggaran ini dikategorikan 

sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja serta 

penggolongan program siaran. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan 

penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1) serta Standar 

Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 ayat (1) dan 

Pasal 37 ayat 4 huruf a. Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan 

menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis (ST, 2014). Dengan kata lain 

KPI memberikan peringatan atas dasar aduan pemirsa sebagai penonton sinetron 

CHSI yang merasa akan ada dampak yang negatif dari penggambaran kekerasan 

yang dilihatkan oleh sinetron CHSI.  

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian 

tentang pendapat kekerasan terhadap perempuan di sinetron CHSI, oleh ibu rumah 

tangga di desa Sumbertebu, dusun Gampang RT 2 dan RT 1 Mojokerto.  Alasan 

peneliti memilih sinetron CHSI karena sinetron ini mengangkat cerita 

permasalahan yang sering timbul di kebanyakan rumah tangga pada umumnya, 

dan sinetron ini diangkat dari cerita kisah nyata dari novel yang ditulis oleh 

Asnarani Rosalba yang kerap dikenal Asma Nadia yang juga sebagai ibu rumah 

tangga pada umumnya. Dan juga sinetron ini dikemas dengan bernuansa religius 

saat pertama munculnya sinetron CHSI, namun tak seharusnya sinetron yang 

bernuansa religius banyak menggambarkan adegan kekerasan. 

Atas dasar itulah peneliti ingin melakukan sebuah studi opini ibu rumah 

tangga tentang kekerasan terhadap perempuan disinetron CHSI yang perempuan 
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dalam sinetron tersebut disakiti secara fisik dan psikis. Menurut Noellen-

Neumann (dalam Morissan, 2010) menyataka bahwa opini adalah derajat 

persetujuan atau derajat kesepakatan dari suatu masyarakat tertentu. Dengan 

penjelasan diatas dapat diartikan opine merupakan pernyataan yang dihasilkan 

dari persetujuan individu. 

Peneliti memilih ibu rumah tangga Desa Sumbertebu, Dusun Gampang RT 

2 dan RT 1 Mojokerto, karena latar belakang kebanyakan ibu rumah tangga di 

desa tersebut sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan hal ini 

diperoleh melalui hasil observasi menyebarkan kuesioner kepada ibu rumah 

tangga Desa. Sumbertebu, Dusun. Gampang RT 01 dan RT 02 kec. Bangsal Kab. 

Mojokerto, serta menurut peneliti ibu rumah tangga pada umumnya pernah 

merasakan atau mengalami permasalahan dirumah tanggannya dan menariknya 

ibu rumah tangga di desa tersebut tidak mengetahui tentang kekerasan yang 

terjadi di media massa khususnya media televise. Disamping faktor – faktor yang 

dijelaskan, alasan peneliti memilih ibu rumah tangga karena sosok perempuanlah 

yang memiliki pandangan feminim sebuah permasalahan yang sering dialami oleh 

perempuan pada umumnya. 
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I.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang dijelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu, 

 Bagaimana opini ibu rumah tangga di Desa Sumbertebu, Dusun Gampang 

RT 01 dan RT 02 Kec. Bangsal Kab. Mojokerto tentang kekerasan terhadap 

perempuan di sinetron Catatan Hati Seorang Istri. 

I.3. Tujuan Penelitian 

 Untuk Mengetahui opini Ibu Rumah Tangga di Desa Sumbertebu, Dusun 

Gampang RT 01 dan RT 02 Kec. Bangsal Kota Mojokerto tentang kekerasan 

terhadap perempuan dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri. 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti 

lain dalam hal mengembangangkan dan memperluas pendalaman tentang 

pemahaman penerimaan dari pandangan audien atau komunikan yaitu dikalangan 

Ibu Rumah Tangga dalam memberikan opini pesan dari fenomena kekerasan 

terhadap perempuan di tayangan televisi khususnya sinetron yang dapat menjadi 

refrensi untuk penelitian yang lebih mendalam. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan masukan bagi media massa khususnya televisi untuk 

membuat program – program yang baik bagi masyarakat. 
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2. Menjadi bahan pertimbangan bagi kaum perempuan yang bergelut di 

media penyiaran, untuk tidak membuat program sinetron yang identik 

dengan kekerasan terhadap perempuan. 

I.5. Fokus Penelitian 

 Untuk memberikan batasan dan pembahasan lebih jelas penelitian yang 

dilakukan, maka penulis mencantumkan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian 

ini yaitu opini tentang kekerasan terhadap perempuan di sinetron Catatsn Hati 

Seorang Istri. Peneliti ingin mengetahui hasil pendapat ibu rumah tangga Desa 

Sumbertebu, Dusun Gampang RT 2 dan RT 1 Mojokerto, tentang kekerasan 

terhadap perempuan di sinetron Catatan Hati Seorang Istri (CHSI) yang 

ditayangkan oleh RCTI.  

 

 

 


