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Munculnya stasiun-stasiun televisi swasta (komersial) di Indonesia pada era tahun 1990-an telah 

melahirkan pergeseran cara pandang di kalangan masyarakat terhadap televisi. Pergeseran 

tersebut meliputi perubahan dari cara memandang televisi (dalam hal ini diwakili TVRI) sebagai 

media yang didominasi informasi pembangunan menuju cara pandang televisi sebagai media 

yang didominasi hiburan (yang diwakili televisi swasta). Salah satu program hiburan yang paling 

diminati pemirsa televisi dewasa ini adalah Sinetron Liontin 2 yang ditayangkan RCTI. Oleh 

karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana persepsi ibu rumah tangga RT. 

05 RW 01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Malang tentang tayangan Sinetron 

Liontin 2 di RCTI.  

Intrepretasi terhadap perilaku dan sikap yang dihasilkan berdasarkan persepsi ibu-ibu rumah 

tangga dilakukan dengan menggunakan Teori Pembelajaran seperti dikemukakan oleh Albert 

Bandura (1977) yang mengatakan bahwa banyak pembelajaran manusia terjadi dengan 

menyaksikan orang lain yang menampilkan perilaku yang beraneka ragam. Seseorang dapat 

mengamati orang lain yang terlibat dalam perilaku tertentu di televisi dan dapat mempraktekan 

perilaku itu dalam kehidupannya. Sementara itu, fenomena timbulnya konsensus pandangan 

masyarakat tentang realitas sosial yang dipengaruhi oleh tayangan televisi secara terus-menerus 

diinterpretasi dengan menggunakan Teori Pengolahan yang dikemukakan oleh George Garbner 

(1973). Sedangkan Teori Proses Selektif yang dikemukakan Severin dan Tankard digunakan 

lebih banyak untuk menginterpretasi proses pembentukan persepsi yang dimulai dari adanya 

selective exposure, selective attention hingga selective retention dari kegiatan ibu-ibu rumah 

tangga dalam menonton Sinetron Liontin 2.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang 

terkumpul dianalisis dengan Model Interaktif Miles dan Huberman melalui proses reduksi, 

penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pola menonton ibu-ibu rumah tangga RT.05 RW.01 

Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terhadap tayangan Sinetron 

Liontin 2 tergolong tinggi, hal ini terbukti dari frekuensi ibu rumah tangga menonton tayangan 

Sinetron Liontin 2 di RCTI yang tergolong tinggi pada bulan terakhir penayangannya. Hal ini 

disebabkan jam tayang Sinetron Liontin 2 yang tergolong jam tayang utama (prime time) 

sehingga menyedot perhatian pemirsa yang cukup tinggi. Selain itu, adanya tayangan iklan 

Sinetron “Bintang” di sela-sela break commercial yang tersedia mampu membangkitkan rasa 

ingin tahu akan cerita akhir Sinetron Liontin 2.  

Perilaku menonton yang terbentuk di kalangan ibu rumah tangga RT.05 RW.01 Kelurahan 

Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebelum tayangan, pada saat tayangan dan 

sesudah tayangan Sinetron Liontin 2 merupakan perwujudan sikap mereka setelah melalui proses 

seleksi, interpretasi dan evaluasi yang dipengaruhi oleh sikap-sikap, kepercayaan atau tingkah 



laku yang dipegang dengan kuat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman menonton Sinetron 

Liontin 2 pada episode-episode sebelumnya. 

Persepsi ibu rumah tangga yang positif tentang tema, setting/alur cerita, aktor/aktris, kemampuan 

akting aktor/aktris, penyutradaraan, kualitas pengambilan gambar, ilustrasi musik, editing, tata 

artistik, dan gaya bertutur bahasa dalam Sinetron Liontin 2 dipengaruhi oleh pengalaman dan 

pengetahuan atau informasi masa lalu dan menjadi input bagi pembentukan keseragaman atau 

keberagaman persepsi ibu rumah tangga RT.05 RW.01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan 

Lowokwaru Malang. 

 


