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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini, televisi merupakan media dengan daya jangkau dan daya 

tembus paling kuat ke masyarakat. Televisi dapat masuk ke ruang paling 

pribadi di dalam organisasi, keluarga dan individu, contohnya seperti di ruang 

keluarga, kios-kios di pasar tradisional, kafe, sekolah, ruang-ruang tertentu di 

kantor-kantor atau tempat usaha, bahkan kamar tidur pun tidak luput dari 

jangkauan televisi. Idealnya, siaran televisi tidak hanya didominasi oleh 

hiburan semata seperti tayangan olahraga, film, sinetron, dan  lain-lain, namun 

juga harus mengandung unsur pendidikan dan informasi yang mendidik. 

Apalagi sebagai institusi sosial yang bergerak dalam melaksanakan fungsi 

menyiarkan hiburan, informasi dan edukasi, maka mutlak harus 

diperhitungkan dimensi idealisme, sehingga dalam  menyusun dan 

menyiarkan acara senatiasa harus mempertimbangkan nilai.1 Tapi berkaca dari 

dari program yang sering muncul di televisi, beberapa stasiun televisi hampir 

mendedikasikan seluruh program  tayangan mereka untuk hiburan, salah satu 

contohnya adalah sinetron. 

Jika dibandingkan dengan sinetron tahun 90-an dengan sinetron zaman 

sekarang dapat terlihat perbedaan yang sangat mencolok sekali, baik dari segi 

                                                        
1 Heru Effendy. 2008. Industri Pertelevisian Indonesia Sebuah Kajian. Erlangga:  Jakarta ( hlm. 
73-74) 
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cerita, nilai maupun jumlah episode. Adanya karakter dan penokohan yang 

jelas dengan urutan skenario yang sistematik, mudah dicerna, tak bertele-tele 

adalah ciri unik sinetron zaman dahulu yang digemari oleh masyarakat.2  

Berbeda dengan sinetron sekarang yang memiliki cerita yang bertele-tele 

dengan selalu melakukan pemunculan tokoh-tokoh baru, sehingga konflik 

yang terjadi di dalam sinetron pun semakin banyak sehingga secara tidak 

langsung menambah jumlah episode. Penambahan jumlah episode ini 

kebanyakan karena tujuan komersil semata. Semakin banyak penonton maka 

semakin banyak yang akan terbujuk dengan rayuan pariwara-pariwara yang 

disisipkan pada waktu jeda di sela-sela tayangan sinetron.  Di sisi lain hadir 

produser yang siap membiayai pembuatan sinetron memicu semangat baru 

bagi para insan sinetron.3 Hal inilah yang tidak jarang membuat para insan-

insan sinetron berupaya keras menghadirkan cerita-cerita yang  disenangi 

masyarakat, walaupun ide cerita tersebut merupakan hasil imitasi dari luar. 

Dewasa ini, mendengar kata imitasi tentu bukanlah hal yang asing di 

telinga kita. Fenomena imitasi sudah sangat sering kita dengar dan temui 

dimana-dimana. Imitasi sendiri merupakan suatu kegiatan meniru dengan 

melakukan tindakan sesuai dengan model yang ditiru, akan tetapi imitasi tidak 

berlaku secara otomatis melainkan dipengaruhi oleh sikap menerima dan 

mengagumi terhadap apa yang diimitasi. Imitasi dapat dimulai dari sikap, 

perilaku, gaya, cara berpikir, penampilan, kemampuan dan lain-lain. Menurut 

                                                        
2 Ilham Prisgunanto. 2002. Mungkinkah Menghilangkan Sinetron Yang Menjual Mimpi. 
Members.fortunecity.com/prisgunanto/art_1.htm diakses tanggal 28 Februari 2012 
3 Ibid  
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seorang  Psikolog sosial Gabriel Tarde mengatakan bahwa seluruh kehidupan 

sosial merupakan hasil imitasi. Contohnya tingkah laku  tertentu, cara 

memberi hormat, cara menyatakan terima kasih, cara menyatakan kegirangan, 

cara-cara memberi isyarat tanpa bicara, cara berpakaian dan lain-lain. Semua 

ini dipelajari dengan cara mengimitasi. Dengan cara imitasi seseorang akan 

mendapatkan pandangan dan tingkah laku, serta dapat mewujudkan sikap-

sikap, ide-ide, dan adat istiadat dari suatu keseluruhan kelompok masyarakat. 

Akan tetapi kadang-kadang orang yang mengimitasi sesuatu tanpa kritik dapat 

menghambat perkembangan kebiasaan berpikir kritis.4 Seperti halnya sinetron 

sekarang yang kebanyakan  ceritanya merupakan hasil imitasi, dengan cerita 

yang cukup bertele-tele apalagi ketika ratingnya mengalami kenaikan, maka 

alur ceritanya mulai diperpanjang dengan episode yang mencapai ratusan 

bahkan ada yang mencapai seribu lebih episode, padahal hal tersebut malah 

membuat masyarakat menjadi bosan, dan dapat menghilangkan esensi 

maknanya, sehingga lebih bersifat menghibur daripada mendidik.  

Ide-ide cerita dari sinetron beberapa tahun belakangan ini tidak jarang 

yang meniru dari film maupun drama  luar, walaupun di pertengahan sampai 

akhir cerita sinetron telah melakukan perubahan terhadap ceritanya tetapi tetap 

saja ide awalnya mengimitasi dari luar. Beberapa contoh sinetron kita yang ide 

ceritanya meniru dari luar adalah Azizah yang meniru telenovela Maria 

Mercedes dari Meksiko, kemudian Buku Harian Nayla yang meniru drama 1 

Litre of Tears dari Jepang, Siapa Takut Jatuh Cinta meniru serial Meteor 

                                                        
4 DR. W. A Gerungan. 1988. Psikologi Sosial. PT Eresco: Bandung (hlm. 58-61) 
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Garden dari Taiwan, Benci Bilang Cinta meniru drama My Princess Hours 

dari Korea, Bintang meniru Putri Huan Zhu dari Taiwan, Demi Cinta meniru 

Endless Love dari Korea, Liontin meniru Glass Shoes dari Korea, Putri 

Kembar meniru Twins dari Taiwan, Bintang dan Kejora yang meniru Brilliant 

Legacy dari korea, Baby Doll meniru Love Storm dari Taiwan, Pura-Pura 

Kawin meniru Full House dari Korea  dan masih banyak lagi.5 Melihat 

banyaknya sinetron dan film televisi kita yang kebanyakan meniru cerita dari 

Korea membuktikan betapa besarnya pengaruh budaya Korea di Indonesia. 

Demam Korea beberapa tahun terakhir ini sudah sangat menginfeksi 

masyarakat Indonesia, penyebaran dan pengaruh budaya korea di Indonesia 

biasanya melalui musik, fashion dan drama Korea. Ratusan  judul drama 

Korea telah diputar di layar kaca kita, bahkan tidak jarang masyarakat 

Indonesia terutama remaja menjadi fanatik terhadap artis-artis Korea. Dengan 

populernya drama Korea membuat para insan sinetron menjadi terinspirasi 

untuk membuat cerita-cerita yang serupa dengan drama Korea, salah satunya 

adalah sineton Cinta Cenat Cenut I  yang meniru drama seri Korea Boys 

Before Flowers. Cinta Cenat Cenut merupakan sinetron yang tengah digilai 

oleh para remaja Indonesia pada tahun 2011. Pemeran dari sinetron ini 

merupakan  personil dari boyband SM*SH (Seven Men as Seven Heroes) yang 

merupakan boyband idola para remaja Indonesia dan sampai sekarang pun 

masyarakat Indonesia masih sangat mengidolakan mereka. Sinetron Cinta 

Cenat Cenut bukanlah sinetron yang diadaptasi dari komik Hana Yori Dango 

                                                        
5 Korean Lovers. 2011. Sinetron Plagiat. www.koreanesiaworld.wordpress.com/2010/07/30/list-
sinetron-plagiat-indonesia/ diakses tanggal 1 Maret Pukul.17.58 WIB 
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seperti halnya drama Boys Before Flowers, sinetron Cinta Cenat Cenut juga 

tidak membeli lisensi seperti beberapa program acara televisi yang membeli 

lisensi format acara dari luar seperti Akhirnya Datang Juga yang membeli 

lisensi acara Thank God You’re Here dari Australia, Who Wants to be a 

Millionaire yang membeli lisensi dari Britania Raya, Indonesian Idol yang 

membeli lisensi American Idol, Master Chef Indonesia yang membeli lisensi 

Master Chef dari Inggris, Deal or No Deal, Big Brother dan masih banyak 

lagi. Menurut Sutradara sinetron Cinta Cenat Cenut, sinetron ini mempunyai 

cerita yang berbeda dari drama Boys Before Flowers, tetapi melihat jarak 

tayang yang cukup dekat antara Sinetron Cinta Cenat Cenut I dan drama seri 

Korea Boys Before Flowers yaitu sekitar satu tahun tentu hal ini cukup 

meragukan, oleh karena itu melihat dari tanggapan masyarakat yang 

mengatakan bahwa sinetron Cinta Cenat Cenut I melakukan imitasi dan 

pernyataan dari Sutradara sinetron Cinta Cenat Cenut I yang mengatakan 

bahwa cerita di sinetron ini berbeda dengan drama Boys Before Flowers, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara membandingkan 

cerita yang terdapat di sinetron Cinta Cenat Cenut I dengan cerita yang 

terdapat di drama seri Korea Boys Before Flowers untuk melihat adakah 

peniruan yang dilakukan oleh sinetron Cinta Cenat Cenut I. Alasan peneliti 

memilih sinetron ini untuk diteliti karena sinetron ini merupakan sinetron yang 

sangat digemari remaja Indonesia, hal ini terbukti dengan ditayangkannya 

kembali di Trans TV untuk kedua kalinya serta dibuatnya sinetron Cinta Cenat 

Cenut season dua bahkan rencananya akan dibuat juga season tiga,  begitupun 
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dengan drama Korea Boys Before Flower yang pernah ditayangkan di Indosiar 

lebih dari dua kali dan di ANTV juga dua kali, sehingga  hampir semua orang 

terutama remaja mengetahui kedua drama ini dan peneliti akan  menekankan 

penelitian ini pada segi Cerita, Tokoh, Kostum dan Ruang. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. bagaimana komparasi antara sinetron Cinta Cenat Cenut I dengan 

drama seri Korea Boys Before Flowers jika dibandingkan dari segi 

Cerita, Tokoh, Kostum dan Ruang? 

2. Adakah peniruan yang dilakukan sinetron Cinta Cenat Cenut I jika 

dilihat dari segi  Cerita, Tokoh, Kostum dan Ruang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami komparasi 

Cerita, Tokoh,  Kostum dan Ruang  antara sinetron Cinta Cenat Cenut I 

dengan drama seri Korea Boys Before Flowers 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

D.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengetahuan kepada 

peneliti lain, khususnya kepada peneliti-peneliti yang melakukan 
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perbandingan pada isi media audio visual yang mengangkat dari segi Cerita, 

Tokoh, segi Kostum dan segi Ruang. 

 

D.2. Manfaat Sosial 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu imitasi, 

serta seperti apa imitasi yang dilakukan oleh sinetron Indonesia. Sehingga 

masyarakat Indonesia dapat lebih kritis dalam menyikapi sinetron-sinetron 

Indonesia sehingga diharapkan dengan kritisnya masyarakat Indonesia maka 

akan membuat para insan sinetron terdorong untuk membuat suatu cerita 

sinetron yang lebih bermutu dan orisinil.   

 

E. WILAYAH KONSEPTUAL 

E.I Imitasi 

Imitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tiruan atau bukan 

asli.6  

E.2 Ide Cerita 

Ide cerita adalah fikiran atau gagasan manusia tentang rangkaian peristiwa, 

baik yang terjadi dalam film maupun drama.7 

E.3 Sinetron 

                                                        
6 Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Balai Pustaka: Jakarta 
7 My Sanctuary. 2008. Ide dan Logika 
Bimalima.multiply.com/journal/item/8?show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Diakses 
tanggal 25 Maret Pkl. 08.00 WIB 



8 
 

Sinetron merupakan singkatan dari sinema elektronik. Sinetron adalah 

drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan.8 

E.4 Drama 

Drama adalah cerita konflik manusia dalam bentuk dialog, yang 

diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan aksi di 

hadapan penonton.9 

 

F. FOKUS PENELITIAN 

F.1 Sinetron Cinta Cenat Cenut I dan Drama Seri Korea Boys Before 

Flowers 

Sinetron Cinta Cenat Cenut I merupakan sinetron karya Archie 

Hekagery yang ditayangkan pertama kali pada tahun 2011 di Trans TV. 

Sinetron Cinta Cenat Cenut I terdiri dari 13 episode dengan durasi 35-45 

menit untuk masing-masing episode. Drama seri Korea Boys Before 

Flowers merupakan drama yang disutradarai oleh Jun Ki Sang dan 

merupakan adaptasi dari komik Jepang Hana Yori Dango. Drama ini 

terdiri dari 25 episode dengan durasi 60-65 menit setiap episodenya. 

Drama ini pertama kali ditayangkan pada Januari tahun 2009 di KBS2 TV, 

dan bulan Desember 2009 hingga Januari 2010 tayang di Indosiar. 

                                                        
8 Morrisan. 2008. Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi. Kencana: 
Jakarta (hlm.    211) 
9 Sansai Bakkara. 2011. Resume Buku “Dramaturgi” Karya Harymawan. 
www.kompasiana.com/post/catatan/2011/06/12/buku-sastra-drama diakses tanggal 4 Maret 2012 
Pukul.19.37 WIB 
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Sinetron dan drama ini akan dibandingkan berdasarkan Cerita, Tokoh, 

Ruang, Kostum. 

F.2 Cerita 

Cerita adalah seluruh rangkaian peristiwa baik yang tersaji dalam 

film dan drama maupun tidak.10 Cerita yang diteliti akan dibatasi oleh isi 

pembicaraan dan aksi yang serupa saja. 

F.3 Tokoh 

Tokoh adalah pelaku cerita yang memotivasi naratif dan selalu 

bergerak dalam melakukan suatu aksi.11 Tiga dimensi tokoh antara lain 

yaitu: 12 

a. Dimensi fisiologis (ciri-ciri badan) 

b. Dimensi sosiologis (latar belakang kemasyarakatan) 

c. Dimensi psikologis (latar belakang kejiwaan). 

F.4 Ruang 

Sebuah cerita tidak mungkin  terjadi tanpa adanya ruang. Ruang 

adalah tempat dimana para pelaku cerita bergerak dan beraktifitas. 

Sebuah drama umumnya terjadi pada suatu tempat atau lokasi dengan 

dimensi ruang yang jelas, yaitu selalu menunjuk pada lokasi dan 

wilayah yang tegas. Seperti si A di kota B atau di Negara C dan 

sebagainya. Latar cerita bisa juga menggunakan lokasi yang 

sesungguhnya (nyata) atau dapat pula fiktif. Seperti drama biasanya 
                                                        
10 Himawan Prartista. 2008.Memahami Film. Homerian Pustaka: Yogyakarta  (hlm 34) 
11 Ibid, (hlm 80) 
12 Bakkara. Op.Cit 
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menggunakan lokasi yang nyata, berbeda dengan film-film fantasi yang 

sering menggunakan lokasi fiktif. 13  

F.5 Kostum 

Kostum adalah segala hal yang dikenakan pemain bersama seluruh 

aksesorisnya. Aksesoris kostum termasuk diantaranya topi, perhiasan, 

jam tangan, kacamata, sepatu, tongkat, dan sebagainya. Kostum selain 

sebagai penutup tubuh juga memilki beberapa fungsi sesuai dengan 

konteks ceritanya, yaitu:14 

a. Penunjuk status sosial 

Kostum juga dapat menunjukkan kelas atau status sosial para 

pelaku cerita. Pelaku utama biasanya menggunakan busana yang 

lebih detil daripada karakter figuran.  

b. Penunjuk kepribadian pelaku cerita 

Busana dan aksesorisnya juga mampu memberikan gambaran 

umum tentang karakter atau kepribadian dari pelaku cerita. 

c. Warna kostum sebagai simbol 

Penggunaan warna kostum sering kali memiliki motif atau symbol 

tertentu. Contohnya warna hitam biasanya menjadi simbol 

kejahatan dan warna putih sebagai simbol kebaikan. 

Dalam penelitian kostum yang akan peneliti teliti hanyalah baju yang 

dikenakan oleh para tokoh yang memiliki kesamaan. 

                                                        
13 Pratista.Op.Cit  (hlm. 35) 
14 Ibid. (hlm 71-73) 


