
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perjuangan perempuan selama ini yang digambarkan oleh media 

massa berperan besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang 

perempuan, terutama pada sinema film dan televisi. Sejak dimulainya sejarah 

sinema, kaum perempuan tidak memiliki peran yang signifikan. Mereka 

selalu menjadi kaum pinggiran dan dimanfaatkan dalam melodrama yang 

menyentuh hati, sinema-sinema horor, atau film-film yang bertema seksual. 

Dikutip dari artikel Aripurnami yang berjudul “Cengeng, Judes, 

Kurang Akal dan Buka-Bukaan”, gambaran perempuan dalam film Indonesia 

pada tahun 1970-an, perempuan hanya sebagai pelengkap dalam keseluruhan 

cerita. Saat perempuan menjadi peran utama, peran itu berkaitan dengan 

pandangan bahwa posisi perempuan ada di lingkup domestik, sebagai ibu, 

istri, kekasih atau anak perempuan yang penurut. Sebaliknya pada laki-laki 

peran yang ditampilkan selalu berkaitan dengan aktivitas di lingkungan 

publik, pengambilan dan penghasil  keputusan yang masuk akal. Misalnya 

saja dari beberapa contoh film Indonesia yang diproduksi saat itu, “Karmila” 

(1974) yang diawal cerita digambarkan sebagai perempuan yang amat kuat 

pendiriannya dan menjunjung tinggi harga dirinya. 

Perempuan yang ditampilkan dalam film “Suami” (1980) secerdas dan 

sesukses apapun bila telah menikah ia tidak boleh terlalu mandiri, karena 

suami akan menoleh pada perempuan lain yang dianggap lebih 



membutuhkannya. Bagaimanapun perempuan adalah makhluk yang 

emosional dan kurang panjang akalnya (Sulastri, 1996: 51-55). 

Sedangkan dalam sinetron Indonesia menggambarkan perempuan dan 

laki-laki secara stereotip. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah, 

cengeng, tertindas, tidak mandiri dan tergantung pada laki-laki. Kecengengan 

perempuan ini ditampilkan dengan banyaknya adegan menangis yang hampir 

merupakan adegan wajib bagi perempuan. Perhatikan saja tokoh Indah dalam 

sinetron “ Tersanjung ” yang sangat menderita sehingga perlu menangis 

paling tidak empat kali dalam satu episode. Perempuan juga hampir selalu 

diposisikan dalam ruang terbatas yaitu ruang domestik. Perempuan yang 

digambarkan dalam sektor publik hanya digambarkan bekerja dikantor 

sebagai status saja. 

Sinetron adalah kependekan dari Sinema Elektronik, artinya sebuah 

film seri yang ditayangkan dalam media elektronik (televisi). Sinetron dalam 

dunia barat sering dikenal dengan soap opera atau opera sabun atau 

telenovela di daratan latin. Istilah sinetron dikemukakan pertama kali oleh 

penulis yang selalu kontroversial, Soemardjono (salah satu pendiri dan 

pengajar Institut Kesenian Jakarta ). 

Di Indonesia setelah menjamurnya stasiun televisi swasta, sinetron 

semakin banyak digemari, terutama oleh kaum perempuan. Tercatat pada saat 

ini kurang lebih ada 35 judul sinetron yang tayang setiap hari di semua 

stasiun televisi swasta nasional dalam rating mingguan yang dikeluarkan 

lembaga survey AC Nielsen, sinetron selalu menduduki daftar peringkat 



teratas. Pemeran tokoh sinetron pun, namanya lebih cepat melambung sebagai 

artis daripada entertainer yang memilih jalur lain. Sehingga Production 

House (PH) selalu dibanjiri peserta audisi yang sangat ingin meroketkan karir 

di dunia akting sinetron. 

Di Indonesia cerita sinetron mengalami masa musiman dan pasang 

surut. Misalkan musiman sinetron remaja, sinetron misteri, sinetron 

percintaan, dan sebagainya. Cerita yang cenderung mengekor dari berbagai 

PH erat hubungannya juga dengan minat pemirsa. Ketika sinetron remaja 

memiliiki rating yang bagus, maka PH akan berlomba-lomba menghadirkan 

sinetron remaja pula, dan seterusnya. Sehingga rasanya sangat menjemukan 

melihat perkembangan sinetron di Indonesia, karena hampir semuanya 

menghadirkan warna yang sama. Belum lagi artis pemeran di dalamnya yang 

itu-itu saja, kadang membuat bias antara sinetron satu dengan lainnya. Seperti 

ketika sinetron Chelsea Olivia lagi laris di pasaran, maka wajahnya akan 

membintangi berbagai macam judul sinetron dalam masa yang hampir 

bersamaan. Itu membuat pemirsa mudah mencapai titik jenuh dalam memilih 

sinetron favorit, karena selain pemerannya sama, ceritanya juga memiliki 

warna yang sama. 

Sinetron yang diminati di Indonesia, juga banyak yang berasal dari 

luar negeri. Sebut saja sinetron dari daratan asia timur yang pernah meledak 

dan menjadi trend di indonesia seperti Meteor Garden, Endless Love, dan 

Full House, atau telenovela dari amerika latin seperti Maria Marcedes 

ataupun Mari Mar. Sinetron yang hadir dari negeri luar justru mudah meledak 



dan begitu lekat dalam benak trend anak muda indonesia. Lalu ada apa 

dengan sinetron di Indonesia? Ceritanya sinetron yang bersambung, membuat 

pemirsa menjadi penasaran selalu mengikuti kelanjutan episodenya. Belum 

lagi sinetron yang tayang tiap hari, membuat para pecintanya akan selalu setia 

menunggu di depan televisi setiap hari pada jam yang sama. Lebih lanjut, 

sinetron bisa menjadi adiktif bagi pemirsanya. Bahkan bisa menjadi pengaruh 

psikologis yang cukup kuat.  

Dibanding dengan media massa lain sebagai media hiburan yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, media televisi dipilih karena 

mempunyai banyak kelebihan, antara lain (Effendy, 2000, p.139-145): 

1) Mampu mencapai khalayak seluruh lapisan masyarakat. 

2) Pesan mencapai khalayak secara cepat. 

3) Daerah jangkauan yang luas dan jauh, sebatas siaran pemancar televisi 

dapat ditangkap. 

4) Pesan dapat diwujudkan dalam bentuk hiburan. 

5) Menimbulkan dan mengembangkan daya imajinasi atau fantasi. 

Dalam hubungannya dengan penggunaan media massa, khususnya 

media televisi, tentu saja tidak terlepas dari adanya kebutuhan serta dorongan 

yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri individu sehingga mereka 

menggunakan media televisi sebagai sumber informasinya. Dorongan inilah 

yang disebut dengan motif. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan mempertahankan hubungan sosialnya dengan masyarakat. 



Krakteristik individu dan kebutuhan yang tumbuh dan berkembang 

dalam diri pemirsa mengakibatkan timbulnya motif untuk mengkonsumsi 

media televisi. Dengan kata lain, karakteristik individu merupakan sebab 

timbulnya motif menyaksikan. 

Ada beberapa klasifikasi motif menggunakan media massa dari 

beberapa ahli komunikasi. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan kategori motif penggunaan media massa menurut Mc.Quail, 

Blumler dan Brown. Kategori motif menurut Mc.Quail, Blumler dan Brown 

ada 4 macam, yaitu motif informasi (surveillance), motif identitas personal, 

motif integrasi, dan motif hiburan (diversion). Motif informasi yaitu motif 

yang meliputi kebutuhan akan informasi tentang lingkungan sekitar. Motif 

identitas personal yaitu motif yang mendorong individu menggunakan media 

untuk memperkuat sesuatu yang penting dalam hidup individu itu sendiri. 

Motif integrasi merupakan motif yang berkaitan dengan kelangsungan 

hubungannya dengan masyarakat. Motif hiburan yaitu kebutuhan akan 

pelepasan dari ketegangan dan kebutuhan akan hiburan. 

Dasar pemikirannya adalah kebutuhan untuk menyaksikan televisi, 

sebagai tujuan dari adanya motif pada tiap individu tidaklah sama. Kebutuhan 

yang tidak sama ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor-faktor personal dan 

lingkungan eksternal (Rakhmat, 2003, p.206). Termasuk dalam faktor 

personal dalam penggunaan media televisi ini adalah adanya kebutuhan 

manusia akan berkomunikasi dan mencapai tingkat ideasional tertentu, serta 

adanya kebutuhan manusia untuk mencapai tingkat emosional tertentu. 



Beberapa stasiun televisi yang menayangkan program sinetron antara 

lain INDOSIAR, SCTV dan RCTI. Salah satu sinetron andalan RCTI, Putri 

yang Ditukar, di tayangkan RCTI setiap hari pukul 18.00 WIB. Di sini Nikita 

Willy  akan bermain bersama Rezky Aditya, Glenn Alinskie dan aktris 

pendukung lainnya. Bercerita tentang Amira dan Zahira yang memiliki 

kehidupan yang berbeda. Amira hidup sederhana bersama kedua orang 

tuanya, Ihsan dan Utari, sedangkan Zahira hidup mewah bersama kedua 

orang tuanya, Prabu dan Aini, serta ibu tiri Selena dan kakak tiri Meisya. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut : apa saja motif perempuan menonton tayangan Putri Yang 

Ditukar di RCTI? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif perempuan 

menonton tayangan Putri Yang Ditukar di RCTI. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Untuk mengetahui lebih jauh aplikasi dari teori-teori komunikasi 

yang digunakan dalam situasi dan konteks penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis 

Hal ini dapat menjadi masukan bagi pihak media televisi dalam 

menyusun atau membuat isi rubrik atau program acara yang fokusnya 

adalah perempuan. 



E. Tinjauan Pustaka 

1. Televisi sebagai Medium Komunikasi Massa 

Televisi yang sering disebut sebagai kotak ajaib, telah memberi 

pengaruh baik negatif atau positif bagi kehidupan umat manusia. Televisi 

dengan kekuatannya menciptakan dunia yang tidak berjarak. Olehnya, 

dominasi wilayah dalam ranah politik menjadi tidak bermakna apa-apa. 

Walau tidak berada di Amerika, kita bisa menyaksikan riuhnya suasana 

politik di sana tanpa ada yang bisa melarang. Berkat TV, kita seperti 

memiliki ikatan kultural dan bersimpati dengan salah seorang calon 

presiden di Amerika, hanya karena yang bersangkutan pernah menetap di 

Indonesia.  

Televisi juga menjadi tutor yang andal dalam membentuk watak 

dan perilaku manusia. Anak kecil yang tidak tahu cara berkelahi karena 

sering melihat acara gulat di TV jadi mahir ketika berkelahi dengan 

temannya. TV juga mampu menghipnotis kesadaran pemirsa sehingga 

terlupa dari kenyataan yang dialaminya. Anggota masyarakat yang 

sedang didera rasa lapar ketika berpuasa seolah lupa ketika menyaksikan 

infotainment di TV. Itulah berbagai kekuatan yang TV miliki. TV 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia di 

dunia.  

Sedangkan menurut Pratikto (1987:76), media massa yang 

merupakan singkatan dari media kornunikasi massa dipergunakan untuk 

menunjukkan penerapan suatu alat teknis (media) yang menyalurkan atau 



merupakan wadah komunikasi massa. Dari sudut pandang tersebut kita 

dapat mengatakan bahwa media massa itu terdiri atas : 

a. Media tercetak atau cetakan, yaitu surat kabar, majalah, buku, 

pamflet, bahkan dapat diperluas dengan billboard dan banyak alat 

teknis lainnya yang dapat membawakan pesan-pesan untuk orang 

banyak. 

b. Media elektronika, yaitu siaran atau program dalarn arti bersifat 

audiovisual, bisa didengar maupun dilihat. 

Syarat untuk dapat berfungsi sebagai media massa adalah 

misalnya massalitas dalam produksinya sehingga produknya itu mudah 

didapat oleh orang banyak dan dengan demikian harganya relatif murah 

sehingga setiap orang dapat membelinya, pluralitas dalam penyajian dan 

"timely" serta "publicy" dalam penyiarannya, simultan penerimaannya 

oleh audience. 

Menurut Harold D. Laswell, fungsi utama dari media massa 

adalah : 

a. The Surrveilance of the environment. (media massa mempunyai 

fungsi sebagai pengamat lingkungan, maksudnya ialah sebagai 

pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan 

penglihatan masyarakat luas) 

b. The Correlation of the parts of society in responding to the 

environment. (media berfungi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan 

interpetrasi dari informasi). 



c. The tranmision of social heritage from one generation to the next. 

(media massa sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan warisan 

sosial budaya dari satu generasi ke generasi yang lain) (Subrata, 

1995:26). 

2. Macam-macam Program TV 

Acara televisi atau program televisi merupakan acara-acara yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi. Secara garis besar, Program TV dibagi 

menjadi program berita dan program non-berita. 

Macam-macam program televisi dapat dibedakan berdasarkan 

format teknis atau berdasarkan isi. Format teknis merupakan format-

format umum yang menjadi acuan terhadap bentuk program televisi 

seperti talk show, dokumenter, film, kuis, musik, instruksional, dll. 

Berdasarkan isi, program televisi berbentuk berita dapat dibedakan antara 

lain berupa program hiburan, drama, olahraga, dan agama. Sedangkan 

untuk program televisi berbentuk berita secara garis besar dikategorikan 

ke dalam "hard news" atau berita-berita mengenai peristiwa penting yang 

baru saja terjadi dan "soft news" yang mengangkat berita bersifat ringan. 

Pengaturan penayangan program televisi di sebuah stasiun televisi 

biasanya diatur oleh bagian pemrograman siaran atau bagian perencanaan 

siaran. Pada umumnya, pihak perencanaan siaran mengatur jadwal 

penayangan satu program televisi berdasarkan perkiraan kecendrungan 

menonton peminat program tersebut. Misalnya, pengaturan jadwal tayang 



siaran berita di pagi hari disesuaikan dengan kecendrungan peminat 

penonton siaran berita. (http://id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi) 

UNESCO mengklasifikasikan program televisi di seluruh dunia 

ke dalam tujuh kategori : 

a. Informasi : berita, public affairs, interview, olah raga. 

b. Periklanan : iklan komersial maupun iklan pelayanan masyarakat. 

c. Pendidikan : formal maupun non-formal. 

d. Hiburan ringan : musik pop, komedi, drama, serial, quiz. 

e. Kesenian, kesusasteraan dan ilmu pengetahuan. 

f. Siaran minoritas etnik : pendidikan bahasa, acara kesenian 

kebudayaan. 

g. Siaran untuk khalayak khusus : acara anak-anak, acara wanita, acara 

agama (Sydney W. Head: Programming Around The World, 1986). 

Di Indonesia TVRI membagi programnya ke dalam empat 

klasifikasi, yaitu: 

a. Acara penerangan  :  berita, laporan, ulasan, olah raga. 

b. Acara pendidikan  :  agama, bahasa, matematika, kebudayaan. 

c. Acara hiburan  :  musik, drama, tari, komedi, serial, kuis. 

d. Acara penunjang  : filler pembangunan, filler pelayanan 

masyarakat. 

Televisi sebagai salah satu media massa elektronik, pada 

pokoknya mempunyai 3 fungsi seperti hainya media massa laimya. 

Menurut Effendy (2003:24), bahwa fungsi televisi sebagai subsistem 



negara dan pernerintah, dimana stasiun televisi tersebut beroperasi, maka 

sifat dan fungsi pokok televisipun akan berbeda, dan fungsi pokok itu 

adalah : 

a. Fungsi  Penerangan (The Information Function) 

Fungsi ini terdapat pada media massa audio visual yang mempunyai 

dua faktor yaitu immediacy dan reafism. Immediacy mengandung 

pengertian langsung dan dekat; peristiwa yang disiarkan oleh stasiun 

televisi dapat dilihat dan didengan oleh para pemirsa pada saat 

peristiwa berlangsung. 

b. Fungsi Pendidikan (The Educational Function) 

Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang 

ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan bagi khalayak yang 

jumlahnya begitu banyak dan stimulant. 

c. Fungsi Hiburan (The Entertainment Function) 

Fungsi hiburan pada televisi sangat melekat dan dominan, dan 

sebagian besar dari alokasi waktu siaran televisi diisi oleh acara-

acara hiburan. Hal tersebut dikarenakan ada layar televisi dapat 

ditampilkan gambar hidup serta suaranya bagaikan kenyataan dan 

dapat dinikmati oleh semua khalayak. 

Selain mempunyai fungsi pokok, televisi juaga mempunyai fungsi 

lebih dengan media massa lainnya antara lain : 

a. Kekuatan media televisi dapat menguasai jarak dan ruang, karena 

penggunaan teknologi yang canggih, dengan jangkauan siaran yang 



luas, serta merupakan media informasi dan hiburan yang murah dan 

dapat dijangkau oleh hampir setiap masyarakat. 

b. Sasaran yang dicapai dapat menjangkau massa yang cukup besar. 

c. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat. 

d. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi cukup tinggi. 

(Kuswandi, 1996:22). 

e. Televisi sebagai pusat pembentukan opini publik, sebab media ini 

tidak hanya mendistribusikan informasi pada skala nasional, atau 

kebutuhan semata, tapi karena juga televisi menyuguhkan suatu 

forum debat nasional. 

Media televisi merupakan sistem komunikasi yang menggunakan 

suatu rangkaian gambar elektronik yang di pancarkan secara tepat 

berurutan dan diiringi unsur audio dan visual. Televisi berasal dari 

bahasa yunani, kata tele berarti jarak, sedangkan visi dalam bahasa latin 

berarti citra atau gambar. Jadi televisi berarti suatu sistem penyajian 

gambar dan suara dari suatu tempat yang berjarak jauh (Sutisno:1993:1). 

Televisi sebagai media massa mempunyai pandangan yang 

istimewa dalam masyarakat. Pandangan tersebut terdapat, bagaimana 

masyarakat menilai dirinya sendiri, mental, cita-cita, wawasan, perilaku 

dan moral. Kesemuanya itu adalah dampak dari media televisi yang dapat 

menampilkan realitas sosial melalui perangkat elektronik yang canggih. 

Sebagai media massa televisi memiliki karakteristik tersendiri ( Drs. 

H. Subrata:1979:19 ) sebagai berikut : 



a. Tidak bersifat alamiah tetapi selalu tersusun, dibentuk dan 

direncanakan dan bahkan melalui wadah organisasi. 

b. Karena sifatnya yang diorganisasikan, maka kegiatannya tidak 

bersifat personal, melainkan berlangsung dalam jangkauan 

komunikasi yang luas yang dilaksanakan dalam bentuk jamak serta 

massalitas. 

c. Kegiatannya berarah dan bertujuan, sehingga merupakan hal yang 

direncanakan. 

d. Komunikator kerap kali bukan merupakan satu orang atau secara 

individual, melainkan secara kolektif. 

Adapun kekuatan media televisi yang tidak dimiliki media yang 

lain, adalah : 

a. Media televisi mempersiapkan materi-materi hiburan yang lebih 

banyak di bandingkan media cetak, karena pada umumnya pemirsa 

lebih tertarik menyaksikan televisi dari unsur hiburan dan 

pengetahuan di banding dengan unsur pemberitaan. 

b. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar. 

c. Menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi menggunakan 

elektromagnetik yang dipancarkan oleh tranmisi melalui satelit. 

Sehingga peristiwa disuatu tempat, dapat dilihat di tempat lain 

melalui televisi dengan teknologi Direct Broadcasting Satelite 

(DBS).  

 



d. Penyampaian pesan juga seolah-olah langsung antara komunikator 

dengan komunikan. Informasi yang disampaikan mudah dimenegrti 

karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual. 

(Kuswandi, 1996:8). 

Dalam perjalanan fungsi hiburan dari media massa menjadi fungsi 

yang lebih banyak dimainkan oleh televisi, selain itu fungsi sosialisasi 

juga dimainkan dengan tepat oleh televisi. Kecenderungan pemirsa yang 

merupakan anak-anak dan remaja semakin mempermudah televisi dalam 

melakukan transmisinya. 

Televisi yang dianggap mampu menguasai ruang dan waktu, 

menjadi media massa yang sangat di gemari masyarakat, berkaitan 

dengan hal tersebut maka proses penyampaian pesan media televisi 

kepada pemirsa dapat di interprestasikan secara berbeda-beda menurut 

visi pemirsa serta dampak yang ditimbulkan juga beraneka macam. 

Menurut (Winarni, 2003:124) Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman 

dan kebutuhan pemirsa terhadap isi pesan acara televisi berkaitan erat 

dengan kondisi pemirsa pada saat menonton televisi. Ada tiga dampak 

yang ditimbulkan dari acara televisi terhadap pemirsa yaitu: 

a. Dampak Kognitif yaitu kemampuan pemirsa untuk menyerap dan 

memahami acara yang ditayangkan televisi dapat menimbulkan 

pengetahuan dan kemampuan berfikir. Dari semula tidak tahu 

menjadi tahu, tidak jelas menjadi jelas, ragu menjadi yakin. 

Sehingga dampak kognitif  pemirsa terhadap media dapat menambah 



gambaran atau informasi dari apa yang dilihat di televisi tersebut. 

b. Dampak Afektif atau peniruan yaitu perasaan yang timbul setelah 

mendapatkan terpaan dari media. Dampak ini lebih menekankan 

pada perasaan emosional pemirsa apakah pemirsa tersebut merasa 

sedih, senang, gembira, marah, jengkel dan sebagainya terhadap 

informasi yang diterima dari media massa. 

c. Dampak Behavioral atau perilaku yaitu proses tertanamnya nilai-

nilai sosial yang telah di tayangkan televisi yang kemudian 

diterapkan dalam kehidupan pemirsa sehari-hari. Misalnya pemirsa 

yang menonton televisi tentang animal, maka pemirsa tersebut akan 

memiliki pengetahuan baru yang bermanfaat bagi dirinya. 

Sebaliknya jika pemirsa menonton tentang acara kekerasan akan 

menyebabkan orang tersebut menjadi brutal. 

3. Efek Media  Massa 

Menurut Effendy (2003:6) ada tiga efek yang ditimbulkan dalam 

komunikasi massa, yakni: 

a. Efek Kognitif adalah yang ditimbulkan pada komunikan yang 

menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. 

Disini pesan yang disampaikan komunikator ditujukan kepada 

pikiran si komunikan. Dengan perkataan lain, tujuan komunikator 

hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran diri komunikan. 

b. Efek Afektif lebih tinggi kadarnya dari pada efek kognitif. Disini 

tujuan komunikator bukan hanya sekadar supaya komunikan tahu, 



tetapi tergerak hatinya; menimbulkan persaan tertentu, misalnya 

perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya 

c. Efek Behavioral, yakni efek yang timbul pada komunikan dalam 

bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. 

Menurut Steward L. Tubbs dan Silvia Mos beberapa dampak 

yang ditimbulkan dengan adanya komunikasi yang efektif antara lain: 

a. Pengertian, artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti 

yang dimaksud oleh komunikator. 

b. Kesenangan, tidak semua komunikasi ditujukan untuk 

menyampaikan info dan membentuk pengertian. Komunikasi itu 

hanya dilakukan untuk mengupayakan agar orang lain merasa apa 

yang disebut analisis transaksional sebagai “saya oke, kamu oke”, 

komunikasi ini lazim disebut komunikasi (Phatis Communication) 

dimaksud untuk menimbulkan kesenangan. 

c. Mempengaruhi sikap, sering kita melakukan komunikasi untuk 

mempengaruhi orang lain. 

d. Hubungan sosial yang baik, komunikasi juga ditujukan untuk 

menumbuhkan hubungan sosial yang baik, kebutuhan sosial adalah 

kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan 

yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi, 

pengendalian dan kekuasaan. 

e. Tindakan, efektifitas komunikasi diukur dari tindakan nyata yang 

dilakukan komunikator. Menimbulkan tindakan nyata memang 



indikator efektifitas, karena untuk menimbulkan tindakan kita harus 

berhasil lebih menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah 

sikap atau hubungan yang baik 

4. Teori Media Massa 

Dalam penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratification, 

karena model ini menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama 

bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi 

bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. 

Dalam hal ini memberi kesempatan pada khalayak untuk bersikap aktif 

dalam memilih media untuk pemenuhan kebutuhan. 

Menurut para pendirinya, Elihu Katz, Jay G.Blumler, dan Michael 

Gurevitch, (dalam Kriyanto, 2007:204) Uses and Gratification meneliti 

asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan 

harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber yang lain, yang 

membawa pada pola terpaan media yang berlainan (atau keterlibatan 

pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-

akibat lain, barangkali juga termasuk yang tidak kita inginkan. Mereka 

juga merumuskan asumsi-asumsi dasar dari teori ini sebagai berikut : 

a. Khalayak dianggap aktif. Artinya sebagian penting dari penggunaan 

media massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

b. Dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan pemuasan 

dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. 



c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 

bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana 

kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung 

kepada perilaku khalayak yang bersangkutan. 

d. Banyak tujuan pemilih media disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak. Artinya orang dianggap cukup mengerti untuk 

melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

e. Penilaian tentang arti cultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dulu orientasi khalayak (Rakhmat, 2003:205). 

Menurut Kriyanto (2007:204), elemen “pola terpaan media yang 

berlainan” pada teori Uses and Gratification berkaitan dengan media 

exposure atau terpaan media, karena mengacu pada kegiatan 

menggunakan media. Menurut Shrore (Kriyanto, 2007:205), exposure 

lebih dari sekedar mengakses media tetapi apakah seseorang itu benar-

benar terbuka terhadap pesan-pesan media massa. Exposure merupakan 

kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa 

ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut 

yang terjadi pada individu atau kelompok. 

Peneliti berasumsi bahwa motif penggunaan media televisi pada 

perempuan tidak sama. Dasar pemikirannya adalah kebutuhan untuk 

menonton televisi, sebagai tujuan dari adanya motif pada tiap individu 



tidaklah sama. Kebutuhan yang tidak sama ini dipengaruhi oleh dua hal, 

yaitu faktor-faktor personal dan lingkungan eksternal (Rakhmat, 2003, 

p.206). Termasuk dalam faktor personal dalam penggunaan media 

televisi ini adalah adanya kebutuhan manusia akan berkomunikasi dan 

mencapai tingkat ideasional tertentu, serta adanya kebutuhan manusia 

untuk mencapai tingkat emosional tertentu. Apabila dihubungkan dengan 

teori Uses and Gratification, sinetron Putri yang Ditukar memenuhi 

kebutuhan pribadi dan sosial khalayak penonton. Dalam hal ini memberi 

kesempatan pada khalayak untuk bersikap aktif dalam memilih media 

untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi bobotnya pada khalayak aktif, yang 

sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus. 

5. Sinetron sebagai Tayangan Terpopuler 

Durasi yang wajar untuk sebuah sinetron pada umumnya adalah 

60 menit, tetapi kenyataannya hingga menjadi 90 bahkan 120 menit. 

Katakanlah seorang remaja putri adalah penggemar dua sinetron tertentu 

yang masing-masing berdurasi 120 menit, berarti setiap harinya minimal 

dia akan menghabiskan waktunya di depan televisi selama 1-6 hari. 

Kalikan dengan tujuh hari dalam seminggu. Kalikan dengan empat 

minggu dalam sebulan. Kalikan dengan duabelas bulan dalam setahun. 

Alur cerita sinetron Indonesia hanya berkutat pada 5 alur cerita utama.  

a. Pertama, tokoh utama yang tentunya wanita, cantik, dan baik hati 

adalah anak orang kaya yang terpisah dari orangtuanya lalu dipungut 

dan dibesarkan oleh keluarga yang miskin. 



b. Kedua, tokoh utamanya (masih seorang wanita yang cantik dan baik 

hati namun miskin) ternyata jatuh cinta pada pria dari keluarga kaya. 

c. Ketiga, hubungan antara tokoh utama (si wanita yang cantik, baik 

hati namun miskin tadi) ternyata tidak direstui oleh keluarga pihak 

pria karena tidak setuju dengan latar belakang keluarga si tokoh 

utama. 

d. Keempat, baik tokoh utama maupun si pria akan berjuang dengan 

berbagai cara agar bisa mendapatkan restu bagi ‘cinta’ mereka. 

e. Kelima, entah yang mana namun salah satu tokoh akhirnya akan 

menderita luka atau penyakit parah macam amnesia (ampuh untuk 

mengulur cerita), kecelakaan lalu lintas (ampuh untuk membuat 

tokohnya cacat permanen), kanker stadium lanjut (ampuh untuk 

membuat tokoh yang jahat hingga jadi insaf) bahkan meninggal 

(ampuh untuk mengakhiri konflik yang sudah ribet). 

Sinetron atau sinema elektronik adalah fenomena khas dalam 

pertelevisian Indonesia. Program acara televisi yang sama dengan soap 

opera ini lahir tahun 1980-an di TVRI (Televisi Republik Indonesia). 

Stasiun televisi milik pemerintah yang tidak menerima iklan ini adalah 

satu-satunya stasiun televisi yang ada saat  itu. 

Sinetron semakin berkembang bersamaan dengan hadirnya lima 

stasiun televisi swasta di Indonesia : RCTI, SCTV, TPI, ANTV dan 

INDOSIAR awal tahun 1990-an. Saat itu terdapat regulasi yang 

mengharuskan setiap stasiun televisi memproduksi program lokal lebih 



banyak dibandingkan program non lokal. Sinetron menjadi unggulan 

program lokal dan merajai prime time hampir semua stasiun televisi. 

Perang sinetron antar stasiun televisi untuk merebut perhatian pemirsa 

televisi dimulai. Tak heran jika yang berlaku kemudian adalah sistem 

rating. Semakin tinggi rating diperoleh, semakin banyak penontonnya, 

maka semakin tinggi pemasukan iklannya. Kondisi ini menguntungkan 

stasiun televisi, rumah produksi maupun pengiklan. Oleh karena itu, 

sinetron yang sukses secara komersial seringkali memunculkan sekuel 

berikutnya. Seperti ‘Si Doel Anak Sekolahan’ maupun ‘Tersanjung’ yang 

diproduksi hingga 5 sekuel. Meskipun tidak berarti yang sukses di 

pasaran adalah yang baik mutunya.  

Fenomena lain adalah star system yaitu produksi sinetron yang 

mengutamakan popularitas bintang utamanya. Ceritanya boleh tentang 

apa saja sepanjang bintangnya popular pasti sinetronnya banyak ditonton 

orang. Sebut saja Desi Ratnasari, Paramita Rusadhy atau Jihan Fahira, 

yang diharapkan bisa mendongkrak rating. Akibat pendewaan terhadap 

rating inilah kemudian muncul produksi sinetron kejar tayang. Produksi 

dilakukan secara cepat untuk mengantisipasi rating. Kualitas sinetron pun 

akhirnya diabaikan. Apalagi sebagian besar waktu prime time dikuasai 

melalui sistem blocking time oleh production house besar seperti 

Multivision dan Starvision sehingga keinginan mengisi space yang sudah 

dibeli lebih penting dibandingkan menjaga kualitas sinetron. 



Selain tidak realistik, kebanyakan sinetron menggambarkan 

perempuan dan laki-laki secara stereotip. Perempuan digambarkan 

sebagai sosok yang lemah, cengeng, tertindas, tidak mandiri dan 

tergantung laki-laki. Sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok 

yang kuat, tegar, mempunyai kekuasaan, mandiri dan melindungi. 

Kecengengan perempuan ini ditampakkan dengan banyaknya 

adegan menangis yang hampir merupakan adegan wajib bagi perempuan. 

Perhatikan saja tokoh Indah dalam “Tersanjung” yang sangat menderita 

sehingga perlu menangis paling tidak empat kali dalam satu episode. 

Perempuan juga hampir selalu diposisikan dalam ruang yang 

terbatas yaitu ruang domestik. Perempuan yang berada di sektor publik 

hanya digambarkan bekerja di kantor sebagai status saja, sementara 

ceritanya masih berkutat pada masalah cinta maupun ruang domestiknya. 

Bahkan terkadang istri yang mandiri dan sukses seperti Adinda 

dalam “Apa Yang Kau Cari Adinda” atau Yustina dalam “Senandung” 

malah membuat suaminya kehilangan harga diri dan mencari harga 

dirinya yang hilang dari wanita lain. Seringkali solusinya adalah 

kembalinya perempuan ke ruang domestik agar istri tidak ditinggalkan 

suaminya. 

Sebagai contoh adalah sinetron ‘Keluarga Cemara’ yang bercerita 

tentang keluarga tukang becak yang hidup sederhana tapi memiliki 

ketulusan hati dan budi pekerti luhur. Atau ‘Sayekti dan Hanafi’ yang 

menceritakan kegigihan buruh gendong perempuan dalam usahanya 

menebus biaya pengobatan saat ia terpaksa melahirkan putranya di rumah 



sakit swasta. Ada lagi ‘Canting’ yang merepresentasikan kegigihan dua 

perempuan Jawa dua generasi dalam menekuni usaha batik. Atau ‘Bukan 

Perempuan Biasa’ yang menceritakan kegigihan tukang jamu perempuan 

membesarkan anak perempuan hasil perkosaan beberapa laki-laki 

sekaligus. 

Beberapa sinetron yang telah disebutkan di atas mungkin adalah 

bukti bahwa perjalanan sinetron masih panjang. Menghasilkan sinetron 

berkualitas memang bukan hal gampang, meskipun bukan berarti tidak 

bisa dilakukan. Semuanya kembali pada keinginan untuk menyajikan 

yang terbaik bagi pemirsa dan bukan yang terpopuler.  

6. Motif  

a. Pengertian Motif 

Menurut Winkel, 1996 (dalam DR. Nyayu Khodijah, 2006), 

menyatakan Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang 

untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan 

tertentu. Menurut Azwar (dalam DR. Nyayu Khodijah, 2006), 

disebutkan bahwa Motif adalah suatu keadaan, kebutuhan, atau 

dorongan dalam diri seseorang yang disadari atau tidak disadari yang 

membawa kepada terjadinya suatu perilaku. Dari beberapa pendapat 

di atas, maka dapat menyimpulkan bahwasannya Motif merupakan 

suatu dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang 

baik yang disadari maupun tidak disadari untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 



b. Macam-Macam Motif 

Menurut WoodWorth dan Marquis, 1957 (dalam DR. Nyayu 

khodijah, 2006), motif itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: Motif 

yang berhubungan dengan kebutuhan kejasmanian (organic needs), 

yaitu merupakan motif yang berhubungan dengan kelangsungan 

hidup individu atau organisme, misalnya motif minum, makan, 

kebutuhan bernafas, seks, kebutuhan beristirahat. 

Motif darurat (emergency motives), yaitu merupakan motif 

untuk tindakan-tindakan dengan segera karena sekitar menuntutnya, 

misalnya motif untuk melepaskan diri dari bahaya, motif melawan, 

motif untuk mengatasi rintangan-rintangan, motif untuk bersaing. 

Motif obyektif (objective motives), yaitu merupakan motif untuk 

mengadakan hubungan dengan keadaan sekitarnya, baik terhadap 

orang-orang atau benda-benda. Misalnya, motif eksplorasi, motif 

manipulasi, minat. Minat merupakan motif yang tertuju kepada 

sesuatu yang khusus. 

c. Kekuatan Motif 

Suatu motif dikatakan kuat apabila motif itu dapat 

mengalahkan kekuatan motif yang lain. Sehubungan dengan hal 

tersebut beberapa eksperimen dilaksanakan untuk mengetahui 

tentang kekuatan motif-motif itu. 

 

 



F. Definisi Konseptual Variabel 

1. Motif 

Motif adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu. 

a. Motif Kognitif yaitu motif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk 

memperkuat informasi, pengetahuan, dan pengertian tentang 

lingkungan kita. Motif ini didasarkan pada kebutuhan atau keinginan 

untuk mengerti dan menguasai lingkungan.   

b. Motif Afektif yaitu motif yang berhubungan dengan usaha-usaha 

untuk memperkuat pengalaman-pengalaman yang bersifat 

keindahan, kesenangan, dan emosional. Mencari kesenangan dan 

hiburan merupakan motivasi yang pada umumnya dapat terpenuhi 

oleh media. 

c. Motif Integrasi Sosial merupakan motif yang berkaitan dengan 

usaha-usaha untuk memperkuat kepercayaan, kesetiaan, dan status 

pribadi. Motif ini melandasi kebutuhan yang diperoleh dari adanya 

keinginan setiap individu untuk berafiliasi.  

d. Motif Hiburan yaitu kebutuhan akan pelepasan dari ketegangan dan 

kebutuhan akan hiburan. 

 

 

 

 



G. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan operasionalisasi atau konsep atau 

variabel yang akan diamati sehingga dapat dilakukan pengujian atasnya. 

Motif terhadap media massa sebagaimana dijelaskan dalam model uses and 

gratification merupakan suatu hal yang mendorong individu atau seseorang 

untuk menggunakan suatu media tertentu berkaitan dengan keinginan untuk 

mencapai kebutuhan yang ada, karena model uses and gratification tertarik 

pada apa yang dilakukan orang terhadap media. Kategori motif dalam 

menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar di RCTI, yaitu : 

i. Motif Kognitif 

a. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk memperoleh 

informasi yang berhubungan dengan cerita yang ditampilkan. 

b. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk memperoleh 

informasi tentang fashion yang terbaru. 

c. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk melihat cerita 

yang menarik. 

d. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk mendapat 

hikmah yang baik 

ii. Motif Afektif 

a. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk memperoleh 

rasa senang. 

b. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk mengetahui 

ceritanya. 



c. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk meningkatkan 

kesenangan terhadap karakter-karakter yang ada dalam sinetron. 

d. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk meningkatkan 

perasaan senang terhadap karakter tokoh pemeran utama.  

e. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk meningkatkan 

perasaan senang terhadap tokoh-tokoh dalam sinetron.  

f. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk mengetahui 

jam tayang sinetron. 

g. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk mengurangi 

tingkat kekecewaan jika melewatkan sinetron. 

iii. Motif Integratif Sosial 

a. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk meningkatkan 

status.  

b. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk 

merekomendasi sinetron Putri yang Ditukar kepada orang lain.  

c. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk memperoleh 

kredibilitas.  

d. Menonton tayangan sinetron Putri yang Ditukar untuk meningkatkan 

rasa percaya diri. 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey. Dimana 



menurut Kerlinger (1997) dalam Sugiono (2004) mengemukakan bahwa 

penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan dari populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang di 

ambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis 

maupun psikologis. Berdasarkan pendekatan yang ada maka penelitian 

ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.  

2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah satu kesatuan atau keseluruhan obyek yang akan 

dit eliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah perempuan yang ada di 

RW 02 Kelurahan Jatimulyo. Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang 

berjumlah 591 orang. 

Sementara itu sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel secara 

tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu, yang pada umumnya disesuaikan dengan tujuan 

atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999:131).  

Kriteria yang digunakan dalam sampel penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1) Perempuan dewasa yang minimal berumur 17 tahun ataupun ibu 

rumah tangga. 

2) Perempuan yang secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu 

mengikuti tayangan episode sinetron Putri yang Ditukar. 



Dipilihnya pemirsa perempuan dengan rentang usia minimal 17 

tahun ataupun ibu rumah tangga sebagai objek penelitian ini disebabkan 

oleh segmentasi utama dari sinetron Putri yang Ditukar yang juga 

menjadi objek penelitian adalah remaja sampai dewasa. Usia minimal 17 

tahun merupakan usia dimana orang sudah dapat memilih dan 

menentukan sendiri apa yang terbaik untuk mereka karena pola 

berfikirnya sudah matang sehingga banyak orang lebih 

mengesampingkan pendapat orang lain dalam menentukan pilihan, 

termasuk dam hal memilih suatu pergaulan atau teman. Atas dasar 

pertimbangan tersebut, maka diketahui jumlah perempuan yang 

memenuhi mkriteria di atas berjumlah 50 orang. Oleh karena itu, sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang terdistribusi sebagaimana 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1. 

Distribusi Sampel Penelitian 

No. Wilayah RT/RW 
Jumlah 

Perempuan Jumlah Sampel 

1. RT. 01 - RW. 02 56 6 
2. RT. 02 - RW. 02 84 9 
3. RT. 03 - RW. 02 71 5 
4. RT. 04 - RW. 02 66 4 
5. RT. 05 - RW. 02 53 6 
6. RT. 06 - RW. 02 44 5 
7. RT. 07 - RW. 02 69 9 
8. RT. 08 - RW. 02 74 2 
9. RT. 09 - RW. 02 32 2 
10. RT. 10 - RW. 02 42 2 

Jumlah 591 50 

Sumber : Data diolah, 2012. 



3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan 

jalan sebagai berikut : 

a. Sumber Data 

1) Data primer 

Data primer adalah data yang diusahakan sendiri, 

diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya, yang kemudian 

diolah menjadi informasi yang disajikan dalam laporan 

penelitian. Data ini diperoleh secara langsung dari responden 

melalui kuesioner yang berkaitan tentang bagaimana tanggapan 

mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diajukan. Selain itu dapat dilakukan 

dengan wawancara terstruktur serta observasi di lapangan 

tempat penelitian. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri 

oleh peneliti. Data ini telah diperoleh dalam bentuk-bentuk yang 

dapat disajikan secara langsung apa adanya dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data-data 

tertulis dari instansi yang  terkait.  

b. Teknik Pengumpulan Data 

1) Kuesioner 

Cara pengumpulan data yang ditempuh dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada kaum 

perempuan sebagai responden. 



2) Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengumpulkan catatan-catatan dari instansi yang terkait dengan 

permasalahan ini. 

4. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif data yang terkumpul nantinya akan 

dianalisis menggunakan cara deskriptif. Dalam mencari hasil akhir 

digunakan rumus Mean.  

Rumus Mean 

N

fx
Mx ∑=

 

Keterangan: 

Mx     :  Mean (rata-rata) 

∑ fx  :  Jumlah dari skor-skor (nilai) yang ada 

N         :  Number of Case (banyaknya skor itu sendiri) 

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisis 

statistik deskriptif yaitu analisis ini dipakai untuk mendeskripsikan 

karakteristik daerah penelitian responden dan distribusi item-item 

masing-masing variabel. Data yang dikumpulkan diedit dan ditabulasikan 

kedalam tabel, kemudian pembahasan data dalam angka dan presentase. 

Analisis statistik deskriptif merupakan proses transformasi data 

penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau 

penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Ukuran yang 

digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi dan rata-rata. 



Frekuensi merupakan salah satu ukuran dalam statistik deskriptif 

yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki 

kesamaan kategori. Frekuensi suatu distribusi data penelitian dinyatakan 

dengan ukuran absolut (f) atau proporsi (%). Penyajian statistik deskriptif 

yang menggunakan ukuran frekuensi dapat menggunakan tabel numerik 

atau grafik. 

Pengukuran rata-rata merupakan cara yang digunakan untuk 

mengukur nilai sentral suatu distribusi data berdasarkan nilai rata-rata 

yang dihitung dengan cara membagi nilai hasil penjumlahan sekelompok 

data dengan jumlah data yang diteliti. 

 


