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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya 

adalah surat kabar, majalah radio, televisi, film bioskop, maupun media on-line yang 

beroprasi dalam bidang informasi, edukasi dan rekreasi atau dalam istilah lain hiburan 

(Machmud, 2010:40). Semakin berkembangnya zaman televisi semakin mengalami 

perkembangan.  

 Seiring perkembangan sampai saat ini banyak stasiun televisi lokal yang ikut 

memberikan kontribusinya untuk Indonesia, antara lain ANTV (Andalus Televisi), 

Kompas TV, Indosiar, Trans TV, Trans7, TV One, Metro TV, MNCTV, Global TV dan 

Net. TV. Munculnya berbagai stasiun televisi, menimbulkan persaingan semakin ketat 

dalam membuat program yang kreatif agar menarik perhatian penonton. Maka dari itu 

dapat meningkatkan kualitas media dalam tayangan televisi, karena masyarakat sangat 

membutuhkan informasi, pendidikan dan hiburan. Setiap stasiun televisi memberikan 

tayangan yang berbeda-beda. Contohnya seperti Metro TV yang merupakan televisi yang 

memberikan tayangan yang mengandung unsur berita dan pendidikan. Maka dari itu 

banyak industri televisi mulai mengembangkan kreatifitas dalam mengedepankan fungsi-

fungsi televisi, yang mengembangkan televisi Indonesia sehingga mampu menyajikan 

tayangan yang mengandung unsur berita, pendidikan, dan hiburan. Salah satunya NET. TV 

Net. TV merupakan salah satu alternatif tontonan hiburan layar kaca. NET. Hadir 

dan format konten program yang berbeda dengan stasiun TV lain. Sesuai perkembangan 
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teknologi informasi NET. didirikan dengan semangat bahwa konten hiburan dan informasi 

masa mendatang akan semakin tehubung, lebih ke masyarakat, lebih mendalam, lebih 

pribadi, dan lebih mudah diakses, karena itulah sejak awal, NET. muncul dengan konsep 

multiplatform, sehingga pemirsanya bisa mengakses tayangan NET. secara tidak terbatas, 

kapan pun, dan di mana pun. Secara konten, tayangan NET. berbeda dengan tayangan 

televisi yang sudah ada. Sesuai semangatnya, tayangan berita NET. wajib menghibur dan 

sebaliknya, tayangan hiburan NET. harus mengandung fakta, bukan rumor atau gosip. 

Salah satunya tayangan Ok-Jek. Dalam media berita online Ok-Jek masuk ke dalam 

nominasi Best Comedy Programme di Asia Television Award dan terpilih sebagai program 

komedi dengan indeks kualitas tertinggi dalam survey indeks kualitas program siaran yang 

di adakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  

Perempuan biasanya di dalam media massa ada di tampilan iklan televisi, presenter, 

sinetron maupun sitkom. Perannya sering sebagai tokoh utama, sebagai konsumen, sebagai 

objek ataupun subjek. Perempuan tidak bisa di lepaskan dari gerakan feminisme yang di 

awali dengan ketimpangan posisi perempuan dengan posisi laki-laki di masyarakat. Di 

mana laki-laki menjadi nomor satu, dan perempuan menjadi nomor dua. Hasil penelitian 

tentang perempuan dalam televisi berpendapat, hampir di setiap program acara yang di 

tayangkan perempuan selalu tampil dalam stereotipe feminin dan labeling yang melekat 

kuat. Dalam gambaran keluarga ideal, sang perempuan akan lebih banyak di rumah, 

melakukan aktivitas domestik, sementara laki-laki akan lebih banyak di luar rumah, sibuk 

dengan dunia publik-nya. Seringkali perempuan yang digambarkan sukses dalam ranah 

publik akan menuai masalah di dalam rumah (ranah domestiknya). perempuan adalah aset 

yang tak habis diekspoitasi baik sebagai pengisi acara maupun sebagai khalayak. Rating 
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dan perolehan iklan menjadi justifikasi akan keuntungan yang menjadi tujuan utama 

industri televisi. Namun bagi perempuan hal ini berarti akan terus ada tayangan-tayangan 

yang tidak berpihak pada perempuan, tayangan-tayangan yang sarat akan nilai 

ketidakadilan gender dalam tesis Rahmiaji (2015).  

 Perempuan biasanya menjadi tokoh utama dan berperan seperti sosok yang lemah 

lembut, dan bahkan menjadi ibu rumah tangga, Penokohan perumpuan dalam sitkom Ok-

Jek Episode 08 berbeda dengan penokohan yang biasanya di perankan oleh perempuan 

pada umumnya. Perempuan dalam sitkom ini diceritakan sebagai manager Ok-Jek 

pemimpin dan pemilik perusahaan yang tegas, disiplin, dan baik kepada karyawan kantor. 

Bentuk ketidakadilan gender yaitu dalam mempresepsi, memberi nilai dan pembagian 

tugas laki-laki dan perempuan.  Ilmu pengatahuan seolah-olah hanya dikembangkan oleh 

laki-laki. Laki-laki dalam diskursus feminism adalah merupakan entitas yang suka 

menerabas tanpa pamit ruang public dan sekaligus sebagai kekuatan tersendiri dalam 

menempatkan diri sebagai kelas sosial yang berdiri di atas perempuan secara sosial. 

Keberadaan laki-laki dianggap memiliki otoritas penuh atas perempuan. pandangan ini 

adalah sebuah narasi penting untuk melihat apresiasi atas berbagai nilai yang ada, dan 

berbagai nilai harus diinterpretasi atas seluruh ideologis yang muncul (Azis, 2007:99-100). 

 Gender adalah pandangan yang membedakan antara perempuan dan laki-laki atas 

kedudukan dalam masyarakat secara sosial. Gender dianggap bertentangan dengan budaya 

dan agama. Gender di maknai menuntut hak perempuan. gender merupakan sifat yang bisa 

dipertukarkan, sedangkan di dalam kodratnya perempuan adalah hal alamiah yang tidak 

pernah bisa ditukar posisinya oleh laki-laki. Patriarki memiliki makna yang berbeda 

tergantung pada kondisi yang berbeda.  
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 Feminisme telah mengembangkan secara provokatif kerangka-kerangka baru yang 

digunakan untuk memposisikan persoalan gender dan seksual. Para teoritikus ini 

mengambil model Derridian, yang menyatakan bahwa struktur pasangan (biner) akan 

selalu memeberi hak istimewa pada salah satu dari pasangan tersebut melebihi yang 

lainnya Gamble (2010:79). 

 Feminisme liberal telah banyak diadobsi oleh beberapa perempun di dunia, karena 

pengaruh kapitalisme dan neo-liberalisme telah banyak melahirkan gaya berpikir yang 

sangat liberal di barat. Menurut Marry Vetterling- Braggin sebagaimana yang di kutip oleh 

Tong, mereka setuju bahwa suatu masyarakat yang adil akan memungkinkan seorang 

individu untuk menunjukkan otonominya, dan juga untuk memuaskan dirinya. Menurut 

kaum liberal, “hak” harus di berikan sebagai prioritas di atas “kebaikan”. Dengan kata lain, 

keseluruhan sistem atas hak individu dibenarkan, karena hak ini menghasilkan bingkai 

kerja, yang merupakan dasar bagi kita untuk memilih apa yang terbaik bagi kita masing-

masing, selama kita tidak merampas hak orang lain Gambel (2010:56). 

 Pemikiran feminis liberal tersebut didasari oleh anggapan bahwa setiap manusia 

mempunyai hak asasi, yaitu hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk 

mencari kebahagiaan. Asumsinya adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan 

perempuan. Hal ini sejalan dengan kerangka feminis liberal bahwa memperjuangkan 

persoalan masyarakat tertuju pada ‘kesempatan yang sama dan hak yang sama’ bagi setiap 

individu, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan (Fakih, 1996:81). 

Dalam penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti episode delapan sebagai 

bahan dalam sitkom tersebut lebih kuat dari pada episode-episode lainnya. Sebelum 

memilih episode 08 peneliti sudah melihat adegan pada episode lainnya, maka dari itu 
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peneliti memilih episode 08 sebagai bahan penelitian. Calon subjek penelitian yang di pilih 

oleh peneliti yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi Uiversitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2014. Untuk itu peneliti ingin mengatahui Pemaknaan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2014 Tentang Peran 

Perempuan Dalam Program Situasi Komedi Ok-Jek Episode 08 di Net. TV. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, yaitu pada posisi seperti apa pembacaan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2014 terhadap situasi komedi Ok-Jek 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengatahui Pemaknaan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2014 Tentang Peran Perempuan Dalam Program 

Situasi Komedi Ok-Jek Episode delapan di Net. TV. 

1.4 Manfaat Penelitian   

  Dari penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, diharapkan bermanfaat bagi perkembangan mahasiswa mengenai 

teoritis tentang kajian studi resepsi sebagai acuan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi. Selain 

itu, penelitian ini di harapkan dapat melengkapi penelitian serupa, sehingga penelitian ini 
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dapat memberikan stimulus bagi mahasiswa komunikasi untuk melakukan kajian tentang 

media massa (sitkom). Di mungkinkan penelitian ini menjadi bahan bacaan dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara peraktis, penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain lebih lanjut dan 

bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian Sitkom dengan menggunakan analisis 

resepsi. 


