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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Di 

mana manusia membutuhkan orang lain untuk tetap bertahan hidup, baik untuk 

memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan bermasyarakatnya. Dengan atau 

tanpa disadari, setiap harinya manusia membutuhkan keberadaan orang-orang di 

sekitarnya, karena manusia butuh bercakap-cakap, bertukar informasi, maupun 

berbagai kegiatan komunikasi lainnya. Dengan kata lain, komunikasi, baik secara 

verbal maupun non verbal, merupakan hal yang penting dan kualitas komunikasi 

menjadi hal terpenting yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup 

bermasyarakat setiap kelompok manusia. 

 Kecenderungan lain yang dimiliki oleh manusia adalah hidup berkelompok. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, manusia dalam setiap fase hidupnya akan 

selalu berada pada kelompok tertentu. Tak terkecuali para remaja. Masa remaja 

atau yang dalam ilmu psikologi sering disebut sebagai fase peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa merupakan fase yang paling bergejolak. Di mana 

pada masa anak berusia 6-12 tahun mereka berkelompok dengan sesamanya, 

ketika memasuki fase remaja, anak mulai ingin mengenal lawan jenisnya, 

merasakan ketertarikan hingga kemudian memulai hubungan baru yang disebut 

pacaran. Pada fase ini pula, kecenderungan berkelompok para remaja semakin 
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kentara. Remaja lebih suka melakukan aktivitas bersama-sama dengan kelompok 

yang biasanya terdiri dari anak-anak dengan minat, hobi, atau latar belakang sama 

yang membuat mereka merasa diterima dan dihargai. Tak hanya itu, apabila ada 

salah satu dari mereka yang tersakiti, maka anggota kelompok atau yang lebih 

dikenal dengan istilah geng juga akan merasa tersakiti. Dengan kata lain, 

kesetiakawanan para remaja pada kelompok atau gengnya sangatlah tinggi. 

Sehingga tak heran apabila persahabatan yang terjalin di antara para remaja 

tersebut lebih berkesan serta kuat. Dalam bukunya, Dariyo, mengutip arti 

persahabatan menurut (Santrock, 1999), yakni hubungan antar individu yang 

ditandai dengan keakraban, saling percaya, menerima satu dengan yang lain, mau 

berbagi perasaan, pemikiran dan pengalaman, serta kadang-kadang melakukan 

aktivitas bersama. 

Keceriaan dunia remaja tersebut rupanya dilirik oleh para production house 

sebagai hal yang cukup menjanjikan keuntungan. Dan seiring menjamurnya 

industri populer yang ditampilkan secara intens di dalam media elektronik, 

khususnya televisi, dunia remaja yang dibumbui dengan percintaan pun menjadi 

produk yang kian laris dan menjanjikan keuntungan bagi industri hiburan dalam 

negeri. Potret persahabatan dan percintaan remaja yang dibingkai secara dramatis 

dalam sinteron seolah menyedot ketertarikan tersendiri bagi audiens remaja. Hal 

ini terbukti dengan suksesnya film Ada Apa dengan Cinta pada tahun 2000 hingga 

kemudian dibuatlah serial televisinya. Tak hanya itu, sinetron Pernikahan Dini 

pada tahun 2001, disusul dengan sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, Candy, 

Kepompong, dan beberapa sinetron remaja lainnya pun terbukti ‘laku’ di pasaran.  
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Seolah mengulang kegemilangan sinetron remaja yang sempat marak sekitar  

9 tahun silam, Arti Sahabat mampu menjadi salah satu sinetron unggulan 

Indosiar. Tayang di awal Juni tahun 2010 lalu, sinetron ini mampu merebut 

perhatian audiens. Sehingga walaupun sinetron ini ditayangkan di Indosiar dari 

hari Senin hingga hari Jum’at, Arti Sahabat mampu bertahan selama 15 bulan 

terakhir. Sinetron ini menceritakan tentang hubungan persahabatan yang terjalin 

di antara siswa-siswa yang tergabung dalam tim basket dan cheerleaders, 

percintaan anggota cheerleaders dengan para pemain basket, serta ujian-ujian 

dalam persahabatan siswa-siswa pada salah satu SMAN 55 di Jakarta dan juga 

masalah keluarga yang ada. Namun, bersamaan dengan momentum Ujian 

Nasional bagi seluruh SMA di Indonesia, cerita persahabatan di antara mereka 

pun mulai memasuki dunia perkuliahan. Di mana mereka berpindah dari dunia 

sekolah ke dunia perkuliahan dan bertemu dengan teman-teman baru serta konflik 

yang lebih luas. Latar belakang keluarga yang berbeda pada masing-masing tokoh 

turut membangun konflik yang membuat ceritanya semakin berwarna. Tak hanya 

itu, sebagaimana kehidupan para remaja kebanyakan, sinetron ini pun 

menyuguhkan kisah percintaan yang tak kalah pelik di dalamnya. 

Kendati tidak pernah menduduki ranking 10 besar, tapi rankingnya relatif 

terus naik hingga mampu menduduki peringkat 15 dan menjadi sinetron yang 

mampu bertahan dengan segmentasinya tersendiri. Awalnya peneliti melihat 

sinetron Arti Sahabat sebagai sinetron yang tidak layak disuguhkan pada remaja 

karena mengandung banyak muatan budaya populer, seperti cara berpakaian, 

penggunaan gadget, kendaraan bermotor, pesta ulang tahun yang mewah dan 
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berbagai hal lain yang menunjukkan kemewahan yang berpihak pada budaya 

konsumtif dan gaya hidup hedon. Namun keberadaan sinetron yang dinilai sebagai 

sinetron yang buruk bagi peneliti ternyata tak juga berakhir justru semakin 

panjang episodenya sehingga sinetron Arti Sahabat pun dapat bertahan lama. Hal 

inilah yang membuat peneliti merasa tergelitik untuk melakukan penelitian 

terhadap cara audiens remaja memaknai sinentron tersebut dengan asumsi awal 

peneliti bahwa jika audiens tidak menjadi audiens aktif maka keberadaan budaya 

populer, budaya konsumtif dan hedonis akan diresepsi dengan lapang dada oleh 

audiens. 

Disesuaikan dengan remaja sebagai segmentasi sinetron ‘Arti Sahabat, maka 

peneliti menentukan remaja sebagai subyek penelitian ini. Secara psikologis, anak 

yang berumur sekitar 15-17 tahun berarti sedang mengalami masa pubertas. Yakni 

masa bangkitnya kepribadian ketika minatnya lebih ditujukan kepada 

pengembangan pribadi sendiri. Di antara sifat-sifat yang muncul pada masa ini 

adalah meninggalkan pendapat lama, keseimbangan jiwa terganggu, suka 

menyembunyikan isi hati, tumbuhnya perasaan kemasyarakatan, dan adanya 

perbedaan sikap yang sangat mencolok antara laki-laki dengan perempuan (Razak 

& Sayuti, 2006:6). Sedangkan pemilihan SMA Muhammadiyah 1 Gresik 

dikarenakan sekolah yang bervisi mewujudkan sekolah inovatif bertaraf 

internasional yang Islami ini merupakan satu-satunya sekolah menengah atas 

bersistem full day school di Gresik. Di mana para siswanya menghabiskan total 9 

jam per hari untuk belajar, beraktivitas, berinteraksi dengan lingkungan sekolah 

serta bertukar cerita dengan para sahabat. Sebagai sekolah berlatar belakang 
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agama Islam, maka sekolah inipun memiliki tanggung jawab lebih untuk 

mencetak remaja yang berpemahaman agama dan berakhlaq yang baik. Sekalipun 

para siswa (remaja) sudah memiliki pemahaman lebih tentang agama dan akhlaq 

yang baik, namun ‘serangan’ hegemoni yang ‘halus’ serta terus-menerus 

‘menyerang’ psikologis penonton menjadi kecemasan bagi peneliti mengingat 

remaja sangat sarat akan kontradiksi, perlawanan maupun pemberontakan.  

Dari sinetron Arti Sahabat, audiens dapat mengetahui serta mempelajari 

banyak hal, terutama dalam menjalani hubungan persahabatan sekaligus masalah-

masalah percintaan yang menjadi topik hangat di kalangan remaja. Namun, 

tayangan yang sama bukan menjadi suatu jaminan bahwa audiens akan memiliki 

pemaknaan yang sama pula karena audiens yang terbentuk dengan cara yang 

berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Melalui studi resepsi, 

peneliti merasa tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemaknaan 

Penonton terhadap Kehidupan Remaja dalam Sinetron Arti Sahabat di 

Indosiar (Studi Resepsi pada Siswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana 

penonton memaknai kehidupan remaja dalam sinetron Arti Sahabat di Indosiar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna kehidupan remaja, 

dalam sinetron Arti Sahabat bagi penontonnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini: 

1. Manfaat Akademis: 

a. Menambah referensi tentang riset audiens melalui studi resepsi/ 

reception studies bagi jurusan Ilmu Komunikasi 

b. Membantu mahasiswa, khususnya yang mengambil studi audio-

visual dalam mendalami riset ini 

c. Sebagai literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

2.  Manfaat Praktis:  

a. Membantu penonton remaja untuk menemukan nilai-nilai dari 

sinetron yang ditontonnya 

b. Membantu penonton remaja untuk lebih kritis dalam menilai setiap 

yang ditontonnya 

c. Memberikan pemahaman pada penonton remaja akan bahaya 

produk-produk populer, khususnya sinetron 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa dan Media Massa 

 Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak akan pernah bisa terhindar 

dari komunikasi. Baik itu secara verbal maupun non verbal. Nimmo (2005) dalam 

buku Komunikasi Politiknya berpendapat bahwa komunikasi adalah proses 

interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan 

citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk 

bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Untuk itulah setiap apa yang dilakukan 

makhluk hidup, khususnya manusia, adalah sebuah bentuk komunikasi. Mulai dari 

suatu percakapan, nada bicara, gestur tubuh, warna pakaian, wangi parfum, dan 

berbagai hal lainnya. 

Salah satu jenis dari sekian banyak komunikasi adalah komunikasi 

massa. Dalam buku Teori Komunikasi yang ditulis oleh Severin dan Tankard, 

Komunikasi massa dapat didefinisikan dalam tiga ciri: 1) komunikasi massa 

diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen dan anonim, 2) pesan-

pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai 

sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan sifatnya sementara, 3) 

komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang 

kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar (Wright, 1959, hlm. 15). 

Berdasarkan ketiga cirri tersebut, alat yang memungkinkan untuk menampungnya 

adalah media.  Pada dasarnya media massa memuat hal-hal atau program-program 

yang sudah terjadwal dan sudah tersegmentasikan dengan baik. Hal ini disebabkan 
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karena adanya kebebasan bagi media untuk memilih khalayak dan juga kebebasan 

bagi khalayak untuk memilih media yang diinginkan.  

Dengan adanya sifat media massa yang dapat menjangkau khalayak 

secara luas, maka kekhususan atau segmentasi khalayak itu sangatlah 

dipentingkan. Tak hanya itu, media massa yang bersifat satu arah pun haruslah 

dilakukan oleh institusi yang peka terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. 

Walaupun di samping itu keberadaan media massa mampu menimbulkan 

kerisauan sosial dan kemerosotan nilai-nilai budaya serta agama bagi khalayak 

yang tak mampu membentengi diri untuk menerima keberadaan media secara 

utuh. 

 

E.2 Televisi sebagai Industri Gaya Hidup 

 E.2.1   Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu 

serta uang. Gaya hidup adalah fungsi motivasi konsumen (khalayak) dan 

pengalaman sebelumnya, kelas sosial, demografi, dan variabel lain. Gaya hidup 

adalah konsepsi ringkasan yang mencerminkan nilai konsumen. Untuk 

mengetahui gaya hidup khalayak, William Wels menggunakan AIO (Aktivitas, 

Interes, dan opini). Aktivitas adalah tindakan nyata untuk menghabiskan waktu. 

Seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar, berbelanja, 

dan sebagainya. Interes adalah minat akan suatu objek, peristiwa. Interes 

merupakan tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus-
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menerus terhadap objek yang bersangkutan. Dan opini adalah jawaban lisan atau 

tertulis yang diberikan sebagai respons atas pertanyaan yang diajukan. Opini 

digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan dan evaluasi (Kriyantono, 

2009:334-335). Maka dari itu, gaya hidup pun memiliki banyak macam. Seperti 

gaya hidup sederhana, gaya hidup sehat, gaya hidup mewah/ glamor, dan 

sebagainya. 

Dalam menentukan gaya hidup, seringkali status sosial menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi, sehingga akan terlihat perbedaan yang mencolok 

antara orang berstatus sosial menengah dan ke atas dengan orang berstatus sosial 

ke bawah. Namun, tidak jarang pula orang memproyeksikan dirinya seperti apa 

yang diinginkan sekalipun hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan/ status sosial 

pada kenyataannya. Tentu saja hal seperti ini akan dapat menimbulkan efek yang 

berbahaya, seperti pemilihan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan serta tidak 

sesuai dengan keadaan sosialnya. Sehingga, aktivitas, interes/ hobi dan opini/ 

pendapat seseorang tentang sesuatu hal akan sangat mempengaruhi cara orang 

tersebut memilih gaya hidup yang dijalaninya. 

Contoh konkritnya adalah keberadaan televisi. Televisi adalah media 

yang paling luas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jenis media ini, sebagai 

media audio-visual, tidak membebani banyak syarat bagi masyarakat untuk 

menikmatinya (Wirodono, 2006:vii). Dengan kata lain, seluruh lapisan 

masyarakat berhak menjadi penikmat televisi. Namun hal ini bukan berarti bahwa 

seluruh lapisan masyarakat harus memiliki pesawat televisi. 
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Pada kenyataannya, banyak orang yang berasal dari latar belakang 

sosial menengah ke bawah dengan rumah yang masih mengontrak dan pekerjaan 

tidak tetap yang memiliki pesawat televisi di ruang tamu rumahnya. Jika 

diperhatikan lebih jauh tentang keberadaan pesawat televisi di sebuah rumah, hal 

ini akan pula mempengaruhi arti keberadaan pesawat televisi tersebut. Dalam 

sebuah rumah, ruangan terbagi ke dalam wilayah publik dan domestik. Ruang 

tamu merupakan wilayah publik, dimana ruangan tersebut digunakan untuk 

menerima tamu yang datang berkunjung. Sedangkan ruang keluarga, kamar tidur, 

dapur, dan kamar mandi merupakan wilayah domestik yang bersifat lebih privasi. 

Banyak rumah, khususnya di perkotaan yang memiliki lebih dari satu buah 

pesawat televisi. Di sinilah kemudian televisi bukan menjadi suatu kebutuhan 

melainkan menjadi sebuah gaya hidup. Di mana orang akan merasa bangga 

apabila memiliki televisi pribadi di dalam ruang kamarnya. Mereka bersikap 

seolah-olah televisi adalah salah satu identitas orang yang bergaya hidup tinggi 

serta identitas orang-orang modern.  

Dewasa ini, perkembangan pesawat televisi sendiri sangatlah pesat. 

Adanya berbagai macam bentuk pesawat televisi, seperti bentuk tabung dengan 

layar cembung, bentuk tabung dengan layar datar, LCD, dan ada juga televisi 

yang disertai radio atau perangkat untuk mendengarkan musik dengan 

menancapkan flashdisk. Seluruh pilihan tersebut bukanlah menjadi pilihan yang 

tanpa makna. Karena bagi masyarakat yang terbentuk oleh budaya populer, 

perbedaan bentuk dan fungsi dapat menentukan tingkat prestis/ gengsi 

pemiliknya. Seperti yang saat ini sering terlihat di televisi, banyak produk 
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mempromosikan pesawat televisi yang bukan lagi televisi tabung melainkan LCD, 

di mana pesawat televisi tersebut tampil dengan lebih ramping serta tidak 

memakan banyak tempat, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa banyaknya 

pembelian pesawat televisi LCD kadang kala bukanlah berdasarkan kebutuhan, 

namun lebih pada peningkatan prestis/ gengsi seseorang terhadap orang lain. 

Dengan kata lain, pemilihan pesawat televisi pun saat ini sudah menjadi suatu 

gaya hidup dan pemenuhan seseorang berdasarkan prestis. Dan kepemilikan 

televisi yang bukan merupakan kebutuhan telah menjadikan banyak orang 

memiliki gaya hidup konsumtif.  

 E.2.2   Industri Gaya Hidup 

Sebelum memaparkan lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu 

tentang industri. Industri menurut Kamus Ilmiah Populer adalah kerajinan; usaha 

produk barang; perusahaan. Sebagai suatu industri, seperti halnya dengan industri-

industri yang lain, televisi pun memproduksi berbagai produk dalam bentuk 

audio-visual.  

Faktanya, sebagai sebuah industri, untuk belanja program per tahun 

televisi memerlukan dana mencapai Rp 400 miliar. Hal ini kemudian menjadi 

salah satu penyebab tingginya tingkat ketergantungan televisi terhadap investor 

tunggal, dalam hal ini adalah produsen barang-barang komersil yang 

mengiklankan produknya di stasiun-stasiun televisi. Pengukuran tingkat 

kesuksesan suatu program acara dalam televisi diukur melalui rating. Menurut 

Hidayat Nahwirasul, rating adalah suatu sistem pengukur daya kepopuleran 
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program televisi dalam perspektif segmen pasar dan demografi serta analisisnya 

terhadap waktu dan ruang tayang televisi guna memahami daya jangkau suatu 

produk sponsor kepada khalayak. Sedangkan Wirodono, dalam buku Matikan TV-

Mu, mengatakan bahwa rating adalah sistem yang digunakan untuk mengukur 

banyaknya penonton. Sehingga rating selalu berkaitan dengan kuantitas (jumlah) 

penonton dan bukanlah (kualitas) tontonan. Dengan kata lain, semakin rendah 

tingkat rating, maka akan semakin sedikit produk pengiklannya, serta program 

tersebut akan segera digantikan dengan program lain. Begitu juga sebaliknya, 

semakin tinggi rating suatu acara, maka akan semakin banyak produk 

pengiklannya dan semakin tinggi pula harga slot per iklannya.  

Sebelum memasuki jaman kapitalis, suatu barang diproduksi untuk 

ditukar dengan barang yang dibutuhkan. Sehingga satu-satunya alasan yang 

dimiliki untuk melakukan transaksi/ barter adalah kebutuhan dari masing-masing 

pihak. Namun setelah adanya jaman kapitalis, suatu barang tidak hanya 

diproduksi untuk memenuhi kebutuhan, Selain itu, bagi yang ingin memiliki 

barang tersebut haruslah memiliki alat tukar dengan besaran tertentu yang disebut 

sebagai uang. Jika ditelusuri lebih dalam, suatu industri yang bersifat profit 

oriented/ berorientasi pada keuntungan akan cenderung berpihak pada dunia 

kapitalisme. Karena produk yang dibuat tidak semata-mata diproduksi karena 

kebutuhan, melainkan agar dibeli. Sehingga efeknya, gaya hidup seseorang pun 

bisa terbentuk dan dibeli oleh industri. Yaitu dengan memproduksi produk-produk 

populer yang dikonsumsi bukan karena kebutuhan, namun karena ingin 

meningkatkan kepercayadirian semu melalui merk-merk tertentu yang sudah 
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tertanam di pola pikir masing-masing orang di mana pola pikir tersebut 

berdasarkan pada produk-produk kapitalis yang tanpa sadar telah mereka 

populerkan. 

 E.2.3   Peran Media dalam Industri Gaya Hidup 

Menurut Faizal Noor (2010:306-307), peranan media bagi masyarakat 

adalah: 

1. Media sebagai alat perjuangan, khususnya bagi lahan politik. 

Setelah periode kemerdekaan banyak partai politik memiliki media 

sebagai alat propaganda dan perjuangan partainya. 

2. Media sebagai alat komunikasi dan informasi komunitas.  

3. Media sebagai entitas bisnis. 

Pada poin ketiga, di mana media berperan sebagai entitas bisnis, secara 

tidak langsung hal ini mengatakan bahwa media berperan sebagai industri. 

Berdasarkan hal tersebut, banyak PH (production house) yang kemudian membuat 

program-program dengan hanya berpatokan pada keuntungannya serta kurang 

memperhatikan nilai-nilai moral, pendidikan, dan hal lain yang sesungguhnya 

dapat membuat suatu program lebih bernilai guna. Selain itu, di industri televisi 

Indonesia pun terdapat banyak ketimpangan antara nilai-nilai ideal sebuah 

tayangan televisi dengan tuntutan pasar yang harus dihadapi oleh para praktisi 

penyiaran.   

Sejatinya, media televisi berfungsi sebagai media komunikasi, 

informasi, dan dengan sendirinya pendidikan. Tentu saja tidak ada yang 
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kontroversial dengan fungsi tersebut. Barulah pada sisi televisi sebagai media 

bisnis, silang pendapat muncul karena persepsi, perspektif, dan kepentingannya 

kemudian bisa menjadi berbeda-beda (Wirodono, 2006:139). Idealnya, peran dan 

fungsi media, khususnya televisi, memanglah sebagaimana di atas. Namun di 

balik hal-hal tersebut, peran dan fungsinya sebagai entitas bisnis merupakan peran 

media yang secara tanpa disadari dapat menggerogoti moral, nilai-nilai sosial, 

serta seluruh aspek yang dimiliki oleh khalayak. Dengan kata lain, peran media 

dalam industri gaya hidup sangatlah kuat.  

Hal ini dapat dilihat secara lebih jauh dari cara terbentuknya budaya-

budaya baru oleh televisi. Di mana setiap program ataupun iklan komersil yang 

ditayangkan di televisi divisualisasikan dengan seindah mungkin, kemudian 

ditambahkan dengan audio yang sesuai dan bintang/ artis yang menjadi idola 

banyak kalangan. Setiap sajian secara perlahan akan membentuk budaya-budaya 

baru yang disebut budaya populer di mana keberadaan budaya baru tersebut 

memiliki pengaruh yang tinggi terhadap tingkat konsumsi. Dan apabila secara 

rating program terkait dinyatakan berjaya, maka tingginya rating akan dapat 

menimbulkan efek domino pada munculnya gaya hidup baru, di mana gaya hidup 

itu akan cenderung serupa atau memiliki kesamaan dengan gaya hidup yang 

ditampilkan dalam program yang mengusungnya. Dengan kata lain, keberadaan 

sajian audio-visual tentulah dilakukan dengan alasan. Di mana alasan utamanya 

adalah profit/ keuntungan, mengingat peran media (televisi) di sini adalah sebagai 

entitas bisnis. Sehingga, peningkatan rating pada suatu tayangan televisi dapat 

berdampak pada perpanjangan seri tayangan tersebut. Bahkan bukan menjadi hal 
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yang aneh lagi apabila kenaikan rating dapat melanggar batas normal 20% untuk 

iklan. Di mana tayangan berdurasi 60 menit yang seharusnya memiliki waktu 

iklan sebanyak 12 menit menjadi jauh melampaui batas. 

 

E.3     Sinetron dan Budaya Pop 

Budaya populer adalah kebudayaan yang diproduksi secara komersial 

dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa tampaknya ia akan berubah di masa 

yang akan datang (Barker, 2009:50). Dalam kebudayaan ini, audien pop 

menciptakan makna mereka sendiri melalui teks kebudayaan pop. Sehingga 

budaya pop dipersepsikan sebagai makna dan praktik yang dihasilkan oleh audien 

pop, di mana seseorang dapat dialihkan pada komoditas yang mengabdi pada 

kepentingannya dan mengeksplorasi agar orang mengalihkan produk industri 

menjadi budaya pop. 

Barker dalam buku Cultural Studies-nya, mengatakan bahwa sifat 

budaya pop ada 3, yaitu:  

1).  Kapitalis yang terkomodifikasi tidak autentik karena tidak 

dihasilkan oleh ‘masyarakat’,  

2).    Manipulatif karena tujuan utamanya adalah agar dibeli,  

3). Tidak memuaskan karena selain mudah dikonsumsi ia pun tidak 

mensyaratkan terlalu banyak kerja serta gagal memperkaya batin 

konsumennya. 
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Berawal dari fakta bahwa sinetron adalah salah satu program televisi 

yang hidup dari iklan-iklan komersil, maka kemudian banyak sinetron yang dibuat 

dengan mempertimbangkan beberapa hal kecil yang terlihat sepele namun 

nyatanya merupakan suatu perencanaan matang agar sinetron dapat sesuai dengan 

iklan yang mensponsorinya. Contohnya adalah pertimbangan tatanan rambut, 

busana yang dikenakan, tata rias, dan sebagainya. Bahkan tak jarang iklan 

menjadi pertimbangan besar dalam suatu produksi sinetron, bahkan ada beberapa 

sinetron yang menggunakan produk komersil tertentu sebagai properti sekaligus 

pengiklan (product placement) sehingga produk sinetron tersebut akhirnya 

menjadi budaya populer. Pasalnya, banyak audiens pasif yang memandang 

tayangan iklan maupun sinetron sebagai hal-hal yang sama, ataupun dapat 

mewakili kehidupan nyata. Contohnya sinetron yang menayangkan seorang aktris 

wanita mengenakan kaos dan celana pendek ketika pergi ke rumah temannya, ke 

pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Sejatinya, hal tersebut terlihat sebagai hal 

yang sepele dan secara tidak langsung tayangan tersebut mengkonstruk pemikiran 

audien, terutama audien pasif bahwa wanita modis adalah wanita yang 

mengenakan baju-baju minim ketika bepergian, sehingga kemudian audien pun 

mengubah gaya hidupnya agar sebisa mungkin tampil seperti model tersebut. 

Secara perlahan akan terbentuk suatu kebudayaan pop yang sebenarnya tidak 

sesuai dengan kebudayaan massa yang terbentuk langsung dari interaksi 

masyarakat. Sampai pada akhirnya hal tersebut mampu menciptakan gaya hidup 

mewah demi meningkatkan prestis/ gengsi di hadapan orang lain. Dengan kata 

lain, kejayaan budaya pop di kalangan masyarakat dapat menggerus budaya massa 
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serta dapat mengubah gaya hidup seseorang, bahkan bisa membuat kehidupan 

mereka menjadi melampaui batas kemampuannya. 

Konflik-konflik yang dimunculkan pada sinetron seringkali tentang 

rumah tangga, percintaan, perselingkuhan, dan konflik-konflik sosial-psikologis 

lainnya. Alur cerita dalam sinetron dibuat terpotong-potong karena adanya 

penayangan iklan di sela-sela cerita. Di negara-negara barat, sinetron disebut juga 

opera sabun. Opera sabun selalu mengeksplorasi masalah-masalah percintaan, 

persahabatan, dan hubungan dalam keluarga melalui bentuk narasi (Danesi, 

2010:171). Awalnya, opera sabun hanyalah sebuah selingan roman yang tayang di 

sore hari. Tayangan tersebut ditujukan pada para istri yang tinggal di rumah. 

Karena para istri memiliki kecenderungan untuk berbelanja dan mementingkan 

keindahan, maka banyak produk sabun yang mengiklankan produknya di sela-sela 

tayangan. Namun seiring berjalannya waktu, opera sabun pun digemari pula oleh 

para suami serta anak-anak, sehingga sasaran penonton opera sabun pun mulai 

meluas dan pengiklan pun tidak hanya terbatas pada produk sabun. 

Adapun ciri-ciri opera sabun menurut Marcel Danesi adalah: 

1). Bentuk narasi dengan akhir yang mengambang 

2). Lokasi inti adalah tempat tertentu yang dapat diidentifikasi penonton 

3). Ketegangan antara konvensi realisme dengan melodrama 

4). Tema yang berputar-putar dan hubungan interpersonal (Barker, 

2009:282). 
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E.4 Remaja dan Ideologi Hedonisme 

Thornburg mengatakan bahwa remaja terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu: 

remaja awal (13-14 tahun), remaja tengah (15-17 tahun) dan remaja akhir (18-21 

tahun). Masa remaja awal, umumnya individu berada di bangku SLTP, pada masa 

remaja tengah, umumnya individu berada di bangku SMU dan pada masa remaja 

akhir, umumnya individu sudah berada di perguruan tinggi atau bahkan sudah 

bekerja. Hal tersebut kemudian dikuatkan kembali oleh Talcott Parsons yang 

dikutip oleh Chris Barker, yang mengatakan bahwa anak muda atau remaja adalah 

kategori sosial yang muncul bersamaan dengan perubahan peran keluarga yang 

tumbuh dari perkembangan kapitalisme. Transisi dari masa kanak-kanak ke usia 

dewasa ditandai dengan masa peralihan. Anak muda atau remaja mendapat lebih 

banyak tanggung jawab daripada anak-anak, namun masih terikat pada kontrol 

orang dewasa.  

Berdasarkan buku Cultural Studies yang ditulis oleh Chris Barker, anak 

muda atau remaja identik dengan pemberontakan. Anak-anak muda dalam 

masyarakat modern mengalami kesulitan untuk menciptakan transisi dengan 

mulus dan mereka memerlukan bantuan, nasihat dan dukungan untuk melakukan 

hal tersebut. 

Berawal dari kecenderungan yang dimiliki oleh anak muda atau remaja, 

maka para remaja pun memiliki ideologi hedonisme. Ideologi menurut Raymond 

Williams adalah suatu sistem keyakinan yang menandai kelompok tertentu atau 

kelas tertentu. Sedangkan dikutip oleh Camila dari kamus Collins Gem (1993) 
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hedonisme adalah doktrin bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting 

dalam hidup. Sehingga ideologi hedonisme adalah suatu sistem keyakinan yang 

berprinsip bahwa kesenangan adalah hal yang sangat penting dalam hidup. 

Dengan atau tanpa disadari, ideologi semacam ini sejatinya telah ada 

dalam diri setiap anak muda, di mana mereka berkecenderungan untuk menyukai 

hal-hal yang bersifat ‘senang-senang’, seperti geng motor, sepak bola, fashion, 

gaya dan berbagai aktivitas hiburan lainnya. Selain itu, remaja memiliki emosi 

yang labil dan keinginan yang menggebu-gebu untuk menjadi sama dengan orang 

atau sosok yang diidolakannya. Sehingga, di balik kesenangan-kesenangan yang 

digemari oleh para remaja, ada sebuah konsumen ‘remaja’ yang menjadi target 

paling menjanjikan bagi dunia kapitalis. Kelebihan dan kelemahan para remaja 

tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh industri untuk menjual produk 

melalui sosok-sosok idola remaja maupun cara lain, yakni dengan menampilkan 

dunia gemerlap yang mewakili ‘keceriaan’ dunia para remaja tersebut. 

 

E.5     Budaya Menonton dan Budaya Konsumerisme 

Semula, pesawat televisi adalah benda mewah. Namun seiring 

berkembangnya teknologi, keberadaan pesawat televisi dalam keseharian seperti 

menjadi suatu kebutuhan. Hampir setiap rumah memiliki pesawat televisi. Bahkan 

tak jarang ditemui pesawat televisi pada tempat-tempat umum, seperti terminal, 

stasiun, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan sebagainya. Hal ini merupakan 

bukti betapa budaya menonton menjadi hal yang sangat penting. 
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Secara umum, budaya menonton televisi dapat menciptakan 2 tren dari 

kelompok masyarakat, yakni masyarakat yang mampu memenuhi 

keterbujukannya perlahan akan menjadi masyarakat konsumsi, sedangkan 

masyarakat yang tidak memiliki kemampuan memenuhi keterbujukannya akan 

cenderung memaksa untuk memenuhi keterbujukannya itu atau mencari 

padanannya dalam dunia maya, ilusi dan mimpi untuk memenuhi pemuasan yang 

bersifat psikologis (Wirodono, 2006:147-148). 

Konsumerisme yang tidak kritis memahami konsumsi semata-mata dari 

segi kesenangan dan pembentukan makna. Cultural studies menegaskan bahwa 

terdapat dialektika antara proses produksi dan aktivitas konsumsi, di mana 

konsumen selalu berhadapan dengan sebuah teks atau praktik dalam eksistensi 

material sebagai akibat dari kondisi yang sudah pasti. Para pecandu berat televisi, 

jika dibandingkan dengan yang bukan pecandu, cenderung melebih-lebihkan 

frekuensi ketika orang mengendarai mobil mewah, memiliki kolam renang di 

halaman belakang, atau memanifestasikan berbagai karakteristik gaya hidup 

mewah lain (Shrum, 2010:180). Dalam aktivitas menonton, penonton merupakan 

konsumen dan tayangan yang ditonton merupakan produk. Dengan membiasakan 

diri menonton tayangan televisi, khususnya sinetron, atau bahkan sampai menjadi 

pecandu, maka hal tersebut sama artinya dengan membiasakan diri untuk menjadi 

konsumtif. Seolah menjadi efek domino, apabila menjadi pecandu sinetron, maka 

kita turut menyumbang kenaikan rating sinetron tersebut dan apabila rating suatu 

sinetron semakin tinggi maka serinya pun akan diperpanjang. Bersamaan dengan 

hal itu, para pengiklan produk komersil pun akan berbondong-bondong 
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mengiklankan produknya, yang berakhir dengan banyaknya keuntungan yang 

diperoleh stasiun televisi, production house, dan meningkatnya angka penjualan 

produk-produk komersil yang diiklankan tersebut. 

Satu hal lagi yang secara tidak langsung melekatkan budaya 

konsumerisme di dalam budaya menonton adalah sifat manusia yang cenderung 

tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Penggunaan mobil terbaru 

dalam menggambarkan si kaya, penggunaan gaun dengan model terbaru dalam 

menggambarkan si modis, serta penggunaan produk-produk baru di dalam setiap 

adegan dalam sinetron merupakan cobaan yang besar bagi audiens. Terlebih lagi 

apabila yang menggunakan produk-produk tersebut adalah artis idola. Maka, 

tindakan untuk membeli produk yang sama dengan artis-artis tersebut bukanlah 

menjadi hal yang tidak mungkin. Perlahan budaya konsumerisme tersebut 

menggerogoti di dalam tubuh sehingga audiens/ konsumen tidak lagi 

mementingkan skala prioritas dan faktor kebutuhan dalam hidupnya. 

 

E.6     Audiens sebagai Pasar 

Konsep awal mengenai ‘audiens sebagai pasar’ timbul dalam 

perkembangan ekonomi abad terakhir. Di mana produk media merupakan 

komoditi atau jasa yang ditawarkan untuk dijual kepada sekumpulan konsumen 

tertentu yang potensial. Calon konsumen atau konsumen dalam hal ini adalah 

audiens. Hal ini disebabkan karena audiens dipandang memiliki signifikansi 

rangkap bagi media, yakni sebagai perangkat calon konsumen produk dan sebagai 
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audiens jenis iklan tertentu yang merupakan sumber pendapatan media penting 

lainnya. Dengan demikian, pasar bagi produk media juga mungkin merupakan 

pasar bagi produk lainnya (McQuail, 1989:205). 

Dalam komunikasi massa, ada 8 elemen di mana audiens merupakan 

salah satu elemen penting serta memiliki banyak keberragaman. Mulai dari 

penonton televisi, pembaca koran atau majalah, maupun pendengar radio. Namun 

dalam pembahasan ini, audiens yang dimaksudkan adalah para penonton televisi. 

Di mana menurut Chris Barker, penonton adalah pencipta kreatif makna-makna 

yang berkaitan dengan televisi. Mereka tidak sekedar menerima begitu saja 

makna-makna tersebut, melainkan melakukannya berdasarkan kompetensi 

kultural yang dibangun dalam konteks bahasa dan relasi sosial. 

Menurut Hiebert dan kawan-kawan, audiens dalam komunikasi massa 

memiliki 5 karakter, yaitu: 

1. Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di 

antara mereka. Individu-individu tersebut memilih produk media 

yang mereka gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 

2. Audiens cenderung besar (tersebar ke berbagai wilayah jangkauan 

sasaran komunikasi massa). 

3. Audiens cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai 

lapisan dan kategori sosial. 

4. Audiens cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 
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5. Audiens secara fisik dipisahkan dari komunikator. Hal ini dapat 

juga dikatakan bahwa audiens dan komunikator dipisahkan oleh 

ruang dan waktu (Nurudin, 2007:105-106).  

Berdasarkan studi Ang (1985) tentang Dallas dan penontonnya yang 

banyak didiskusikan di Belanda, Ang menemukan sebuah hasil bahwa para 

penonton Dallas secara aktif terlibat di dalam produksi makna dan kesenangan, 

yang termanifestasi dalam berbagai bentuk  yang tidak dapat direduksi menjadi 

struktur teks, ‘efek ideologis’  ataupun proyek politis. Beberapa di antaranya 

merasa bersalah setelah menonton Dallas, ada yang menganggapnya sebagai 

sampah, ada yang menonton dengan menyadari akan bahayanya, serta ada pula 

yang mempertahankan diri bahwa mereka berhak menonton apa yang mereka 

inginkan. Para penonton yang seperti ini merupakan penonton yang sudah mampu 

memilih dan memilah tayangan apa yang dia inginkan atau butuhkan, serta dapat 

memfilter isi yang relevan atau tidak relevan untuk dikonsumsi. Berbeda dengan 

penonton pasif, penonton aktif lebih memiliki pengetahuan dan bisa membedakan 

mana yang fakta dan mana yang fiktif.  

Dalam paradigma audien aktif, penonton merupakan produsen makna, di 

mana makna yang diproduksi akan sesuai dengan konteks kultural mereka 

masing-masing. Dengan kata lain, penonton yang terbentuk dengan cara yang 

berbeda akan memiliki pemaknaan yang berbeda pula. Dan di mana tempat 

mereka menonton televisi memiliki kaitan terhadap makna yang akan terbangun 

dalam pikiran serta rutinitas mereka. Karena teks yang disajikan dalam televisi 

tidak memasukkan seperangkat makna yang tidak mendua namun teks itu sendiri 
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bersifat polisemik, artinya ia adalah pembawa berbagai makna, akan tetapi hanya 

sedikit di antaranya yang diambil oleh para penonton. 

Paradigma audien aktif berkembang sebagai reaksi atas berbagai kajian 

atas penonton dengan asumsi yang telah melekat bahwa menonton televisi 

memiliki karakter pasif dengan makna dan pesan televisi yang diterima begitu saja 

oleh penonton (Barker, 2009:286). Sehingga dapat pula dikatakan bahwa audiens 

aktif bersifat lebih kritis dan melakukan aktivitas menonton dengan kesadaran 

yang ada dalam dirinya. 

Sedangkan sebagai pasar, audiens menjadi salah satu faktor penting yang 

menentukan berbagai pertimbangan pemasaran produk komersil maupun 

pembangunan citra (image building) terhadap tren atau hal tertentu. Tak hanya itu, 

keberagaman latar belakang dan ketertarikan audiens pun menjadi hal penting 

bagi sebuah perusahaan yang akan meluncurkan produknya. Sehingga agar 

produknya diterima dengan baik dan mendapat keuntungan yang menjanjikan, 

sebuah perusahaan haruslah jeli. Namun seringkali dalam keadaan seperti ini, di 

mana audiens dihadapkan dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, 

maka audiens akan menjadi korban, yakni menjadi konsumtif dan mudah 

diperdaya oleh bujukan produk-produk pop yang menggiurkan. 

 

E.7  Pemaknaan Audiens dan Interaksi Sosialnya 

Dalam konteks kajian komunikasi, makna adalah hasil dari komunikasi 

dan untuk itu ia adalah objek kajian, bukan sebagai yang telah ada atau terbukti 
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sebagai kuantum yang ada sebelum dianalisis (Hartley, 2010:176). Pemaknaan 

berasal dari kata dasar ‘makna’. Dalam Semiotika Komunikasi, Sobur mengutip 

pendapat Kincaid & Schramm tentang makna, di mana makna kadang-kadang 

berupa suatu jalinan asosiasi, pikiran yang berkaitan serta perasaan yang 

melengkapi konsep yang diterapkan. Maksudnya adalah kata ‘besar’ hanya berarti 

bila ada kata ‘kecil’, seperti seekor sapi yang dikatakan besar apabila 

dibandingkan dengan seekor anak kucing, begitu juga sebaliknya. 

Sedangkan Brown mendefinisikan makna sebagai kecenderungan total 

untuk menggunakan atau berreaksi terhadap suatu bentuk bahasa (Sobur, 2006: 

256).  

Masih dalam buku Semiotika Komunikasi, Sobur menyebut ada 6 

pandangan yang menjelaskan tentang teori atau konsep makna; 

1. Makna Ada dalam Diri Manusia  

Makna tidak terletak pada kata-kata melainkan pada manusia. 

2. Makna Berubah 

Makna dari kata-kata akan terus berubah dan khususnya terjadi 

pada dimensi emosional dari makna. 

3. Makna Membutuhkan Acuan 

Makna dikatakan beracuan apabila semua komunikasi mengacu 

pada dunia nyata dan berkaitan dengan atau lingkungan sekitar. 

4. Penyingkatan yang Berlebihan akan Mengubah Makna 
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Bila kita hanya mengatakan suatu kata untuk mewakili suatu 

makna, maka apa yang kita maksudkan seringkali tidak akan dapat 

terkomunikasikan dengan benar sehingga komunikan tidak akan 

dapat memahami keinginan komunikator. 

5. Makna Tidak Terbatas Jumlahnya 

Kadang, kebanyakan kata memiliki banyak makna. Sehingga 

sangat memungkinkan satu kata dimaknai secara berbeda oleh 

masing-masing dari mereka. 

6. Makna Dikomunikasikan Hanya Sebagian 

Hanya sebagian saja dari makna-makna tersebut yang benar-benar 

bisa dijelaskan. Namun banyak dari makna tersebut tetap tinggal 

dalam benak kita. 

Sehingga, pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratif manusia: 

indrawinya, daya pikirnya dan akal budinya. Pemaknaan dapat pula menjangkau 

yang etik ataupun yang transendental. 

Dengan demikian, dalam melakukan pemaknaan terhadap apa yang 

sedang ditontonnya, audiens akan memiliki beberapa pertimbangan tersendiri 

berdasarkan pengalaman-pengalamannya yang sangat memungkinkan untuk 

berbeda dari audiens-audiens yang lain. Dan ketika berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya, seorang individu yang berperan serta sebagai audiens dalam 

hal tertentu tetap akan melakukan pemaknaan di dalam alam bawah sadarnya yang 
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kemudian dapat berupa kesamaan atau ketidaksamaan sesuai stimulus dari lawan 

bicaranya. 

 

F. Definisi Konseptual 

F.1     Makna  

Dalam konteks kajian komunikasi, makna adalah hasil dari komunikasi 

dan untuk itu ia adalah objek kajian, bukan sebagai yang telah ada atau terbukti 

sebagai kuantum yang ada sebelum dianalisis (Hartley, 2010:176). Dan dalam 

Semiotika Komunikasi, Sobur mengutip pendapat Kincaid & Schramm tentang 

makna, di mana makna kadang-kadang berupa suatu jalinan asosiasi, pikiran yang 

berkaitan serta perasaan yang melengkapi konsep yang diterapkan. Sedangkan 

Brown mendefinisikan makna sebagai kecenderungan total untuk menggunakan 

atau berreaksi terhadap suatu bentuk bahasa (Sobur, 2006: 256).  

Makna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna yang timbul 

dari dalam diri penonton sebagai subyek penelitian terkait resepsi mereka 

terhadap teks media yang dalam hal ini adalah sinetron Arti Sahabat. 

 

F.2    Budaya Populer 

Dalam budaya populer, budaya yang terbentuk bukanlah budaya yang 

terkomodifikasi secara autentik karena berasal dari kesepakatan seluruh 

masyarakat, namun lebih pada budaya yang disebarkan oleh pihak penguasa 
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media melalui media massa khususnya televise untuk kemudian ditonton dan 

perlahan dimaknai sebagai budaya yang populer di kalangan masyarakat tertentu. 

Budaya populer merupakan entitas bisnis sehingga secara bersamaan 

orientasi dari budaya ini  adalah pada keuntungan, bukan karena nilai-nilai 

tertentu. Dengan kata lain, budaya populer adalah kebudayaan yang diproduksi 

secara komersial dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa tampaknya ia akan 

berubah di masa yang akan datang (Barker, 2009:50). 

Sinetron Arti Sahabat merupakan salah satu dari produk budaya populer 

yang diciptakan khususnya bagi para remaja. Sehingga dengan kata lain 

keberadaan sinetron Arti Sahabat adalah untuk membangun entitas bisnis yang 

ditujukan pada remaja. Tak hanya itu, keberadaan sinetron Arti Sahabat sebagai 

suatu produk budaya populer ialah untuk membangun budaya massa yang dapat 

menjauhkan remaja pada nilai-nilai konservatif. 

 

F.3    Kehidupan Remaja 

Remaja (adolescence) adalah masa transisi/ peralihan dari masa kanak-

kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, 

psikis, dan psikososial… remaja akan melalui masa krisis di mana remaja 

berusaha untuk mencari identitas diri (search for self-identity) (Dariyo, 2004:13-

14). Sedangkan dalam buku Remaja dan Bahaya Narkoba, remaja secara tinjauan 

hukum atau yuridis adalah keadaan manusia di mana segala tindakannya 
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mempunyai akibat hukum sebagaimana dilakukan oleh anak-anak atau orang 

dewasa. Dalam fase remaja, ada beberapa aspek yang meliputi: 

1. Keluarga, 

2. Kehidupan Fantasi (Tokoh Idola), 

3. Persahabatan 

4. Pacaran  

 

F.4 Ideologi-Ideologi 

 F.4.1 Hedonis 

 Ideologi menurut Raymond Williams adalah suatu sistem 

keyakinan yang menandai kelompok tertentu atau kelas tertentu. Sedangkan 

dikutip oleh Camila dari kamus Collins Gem (1993) hedonisme adalah doktrin 

bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Sehingga ideologi 

hedonisme adalah suatu sistem keyakinan yang berprinsip bahwa kesenangan 

adalah hal yang sangat penting dalam hidup. 

 F.4.2 Konsumtif 

Konsumerisme yang tidak kritis memahami konsumsi semata-mata 

dari segi kesenangan dan pembentukan makna. Cultural studies menegaskan 

bahwa terdapat dialektika antara proses produksi dan aktivitas konsumsi, di mana 

konsumen selalu berhadapan dengan sebuah teks atau praktik dalam eksistensi 

material sebagai akibat dari kondisi yang sudah pasti. 
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Konsumsi tak hanya dimaknai sebagai kegiatan yang berhubungan 

dengan proses pembelian. Karena dalam kaitannya dengan media massa, 

khususnya televise, kegiatan konsumsi berarti kegiatan memilih dan menikmati 

acara yang ditonton. 

 F.4.3 Hegemoni 

  Istilah tersebut dipinjam dari Gramsci yang memakainya untuk 

menyebut ideology penguasa. Ideologi sebagai suatu definisi realitas yang kabur 

dan gambaran hubungan antar-kelas atau ‘hubungan imajiner para individu 

dengan kondisi keberadaan mereka yang sebenarnya’ tidaklah dominannn dalam 

pengertian bahwa ideology itu dipaksakan oleh kelas penguasa, tetapi merupakan 

pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan 

dalam menginterpretasikan pengalaman tentang kenyataan. Proses interpretasi itu 

memang berlangsung secara tersembunyi (samar) dan terus-menerus (McQuail, 

1989:66).  

  Hal ini berarti hegemoni beroperasi di ranah kesadaran di mana 

kesuksesannya lebih memungkinkan ketika totalitas pengalaman dijadikan sebagai 

hal yang masuk akal.   

 

G. Fokus Penelitian 

Agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tetap fokus dan tidak 

meluas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya 
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adalah cara penonton memaknai kehidupan remaja; sahabat, cinta, keluarga, idola 

dan fashion yang ada dalam sinetron Arti Sahabat.  

 

H. Metode Penelitian 

H.1     Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling 

bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul 

sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 

mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan 

kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 

2009:56-57). Pendekatan ini bersifat subjektif, sehingga hasilnya lebih kasuistik 

dan tidak dapat digeneralisasikan. Dan dalam pendekatan kualitatif, peneliti 

adalah sarana penggalian interpretasi data. 

Metode yang digunakan adalah studi resepsi. Dalam studi resepsi/ 

reception studies, makna yang ditemukan adalah pemaknaan atas suatu teks oleh 

audiens yang distudi. Dengan kata lain, makna teks bagi audiens itulah yang 

dimaknai oleh peneliti. Para perintis studi resepsi/ reception studies atau studi 

konsumsi menyatakan bahwa apapun yang dilakukan analisis makna tekstual 

sebagai kritik masih jauh dari kepastian tentang makna yang teridentifikasi yang 

akan diaktifkan oleh pembaca/audien/konsumen. Yang dimaksud adalah bahwa 
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audien merupakan pencipta aktif makna dalam kaitannya dengan teks. Sehingga 

audien yang terbentuk dengan cara yang berbeda akan mengerjakan makna yang 

berbeda pula. Studi resepsi/ reception studies memiliki perspektif bahwa teks bisa 

menstrukturkan aspek makna dengan memandu pembaca/audien/konsumennya, 

namun dia tidak dapat memapankan makna, yang merupakan hasil interaksi antara 

teks dan imajinasi pembaca/audien/konsumen (Barker, 2009:34). Dalam buku 

yang sama Barker mengatakan bahwa studi resepsi/ reception studies adalah cara 

penonton mengonstruksi, menegosiasikan, menampilkan aneka ragam makna dan 

identitas bergender. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretatif. 

Tipe ini memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memaknai 

kehidupan sosial mereka, serta bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman 

mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi, maupun ritual sosial 

(Daymon & Holloway, 2008:5). Tujuannya adalah untuk menginterpretasi/ 

menafsirkan pemaknaan sinetron Arti Sahabat oleh audiens dengan menggunakan 

studi resepsi (reception studies), di mana data yang diperoleh merupakan hasil 

pemaknaan audiens atas teks media.  

 

H.2    Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah selama bulan November-

Desember 2011. 
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 H.3     Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini  adalah remaja. Pemilihan tersebut ditetapkan agar 

sesuai dengan segmentasi sinetron Arti Sahabat. Di mana remaja adalah masa 

transisi/ peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai 

dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Dan penggolongan 

remaja menurut Thornburg adalah usia 13 hingga 21 tahun (Dariyo, 2004:14). 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil remaja tengah (masa 

pubertas) yakni remaja pada usia 15-17 tahun. 

Penentuan sampling dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling. Yaitu cara memilih sampel berdasarkan pada kelompok, wilayah atau 

sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili 

semua unit analisis yang ada (Hamidi, 2007:139). Dengan kata lain, sampel yang 

dipilih haruslah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria 

yang harus dimiliki adalah sebagai berikut: 

1. Remaja (15-17 tahun) 

2. Remaja yang menonton serta mengikuti jalan cerita sinetron Arti 

Sahabat 

3. Remaja yang bersedia diwawancara sebagai informan   
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H.4     Teknik Pengumpulan Data 

H.4.1   Sumber Data 

  H.4.1.1 Data Primer 

 Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-

material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Data yang 

dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer 

(Silalahi, 2009:289). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari: 

a. Wawancara Mendalam ( Depth Interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Kriyantono, 2009:98). 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam atau depth interview, di mana wawancara dilakukan secara 

langsung dengan nara sumber/ informan. Wawancara dapat dilakukan secara 

intensif agar data yang diperoleh dapat lebih berkualitas. Dalam teknik ini, 

informan memiliki kebebasan untuk menjawab. Sehingga agar mendapatkan data 

yang lengkap, mendalam, dan terbuka, peneliti harus melakukan wawancara 

dengan situasi yang informal dan sangat penting untuk menjalin keakraban.  

Menurut pendapat Denzin yang disadur oleh Kriyantono, memberikan 

pertanyaan yang berbeda atas informan yang satu dengan yang lain adalah hal 
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yang memungkinkan. Namun, susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan 

ciri-ciri setiap informan. 

b. Dokumenter 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2008: 217). 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa credit title sinetron, artikel-

artikel dan berita-berita terkait penelitian, transkrip hasil wawancara, dan 

sebagainya. 

 H.4.2 Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan 

kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia 

dinamakan data sekunder (Silalahi, 2009:291). Dalam penelitian ini, data 

sekunder berbentuk: 

1.  jurnal-jurnal ilmiah  

2. Arsip dari website Indosiar terkait profil Indosiar Visual Mandiri 

3. Arsip dari Rapifilm terkait profil Rapifilm dan Profil Sinetron Arti Sahabat 

4. Arsip dari website SMA Muhammadiyah 1 Gresik terkait profil SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik 

5. Artikel dalam blog  

6. Buku-buku literatur 
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H.5     Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil 

dikumpulkan di lapangan. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam 

kategori-kategori tertentu dengan mempertimbangkan kompetensi subjek dan 

tingkat autentisitas data. Setelah diklasifikasikan barulah dilakukan interpretasi 

data dan dikaitkan dengan teori atau konteks-konteks tertentu untuk 

mempertahankan argumentasi (blocking interpretation) (Kriyantono, 2009:194-

196). 

Dalam penelitian ini data-data yang sudah didapat dari hasil wawancara 

dianalisis melalui studi resepsi; di mana pemaknaan diurutkan kembali secara 

mendetail. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi atas data-data yang sudah 

didapat serta diurutkan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


