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Abstrak 
 

Televisi merupakan salah satu media massa yang dapat menyajikan acara-acara tentang 
potret kehidupan dan perilaku sehari-hari baik dalam bentuk kisah nyata maupun dramatisasi 
sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Salah satu program televisi yang diandalkan bagi 
setiap stasiun televisi adalah sinetron. Drama atau sinetron misalnya, adalah salah satu format 
acara yang bisa memainkan karakter dan penokohan dalam membawa emosi penonton larut 
dalam cerita dan adegan yang diperankan. Tidak jarang cerita dalam setiap sinetron 
merupakan proses komodifikasi nilai-nilai kehidupan, mulai dari kemewahan, kemiskinan, 
asmara, bahkan perselingkuhan. Komodifikasi bagi Mosco digambarkan sebagai transformasi 
nilai guna menjadi nilai tukar, dimana hal yang pada dasarnya tidak bernilai jual 
ditransformasikan menjadi suatu komoditas yang bisa dijual. Dalam hal ini, nilai-nilai 
kehidupan yang sering kita saksikan di sekitar dijadikan produk media, dan menjadi tontonan 
populer yang berhasil menarik perhatian penonton ataupun pengiklan. Metode penelitian 
dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. cerita dalam sinetron Orang Ketiga bagaikan 
panggung sandiwara. Penulis meminjam istilah Dunia Ini Panggung Sandiwara karya William 
Shakespeare dan istilah karya penyair Indonesia Taufiq Ismail. Cerita biasa dibuat sedemikian 
rupa, namun dampaknya luar biasa. Di sinilah terjadinya komodifikasi nilai-nilai kehidupan. 
Apalagi pengukuran rating dan share, seakan menjadi “dewa” dalam menentukan kesuksesan 
program televisi, dan ini merupakan strategi bisnis perusahaan media massa dalam membuat 
program unggulan. 

 
Kata kunci: sinetron, komodifikasi, nilai-nilai kehidupan, televisi 

 
 

PENDAHULUAN 

 

Televisi merupakan salah satu media massa yang terus berevolusi dari waktu ke waktu. 

Sejak pertama ditemukan, televisi menyedot perhatian banyak orang di seluruh dunia. 

Penggunaan kata televisi (biasa ditulis teve, tivi, tipi), merujuk pada konsep yang berbeda-beda. 

Pertama, sebagai sebuah perangkat (kotak) teknologi yang terus mengalami perkembangan 

mulai berbentuk tabung dan berukuran besar serta tidak berwarna, namun sekarang televisi 
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menerapkan teknologi layar datar, LED, stereo, berukuran ramping, dan mampu menghasilkan 

gambar maupun suara dengan kualitas yang jernih. Kedua, televisi sebagai stasiun yang 

berbentuk organisasi atau perusahaan yang telah memperoleh izin siaran. Perusahaan atau 

stasiun televisi ini umumnya memiliki infrastruktur yang lengkap seperti adanya 

bangunan/gedung disertai perangkat penyiaran modern berupa pemancar dan penerima 

frekuensi, serta peralatan-peralatan lainnya untuk menyelenggarakan rangkaian proses 

produksi seperti studio, kamera, lighting, audio, master control, dan ruang editing. Ada tiga 

sistem kepemilikan stasiun televisi, antara lain televisi pemerintah, swasta, dan komunitas. 

Sedangkan konsep televisi yang ketiga merujuk pada sebuah program atau acara yang dibuat 

dengan bentuk yang beragam seperti berita, sinetron, film, dan variety show. 

Dalam memproduksi program atau acara, setiap stasiun televisi berlomba-lomba 

membuat program sesuai idealismenya masing-masing. Misalnya Metro TV, TV One, dan 

Kompas TV, program-program mereka umumnya berita. NET TV sesuai namanya News and 

Entertainment Television, berarti menampilkan program berita dan hiburan. Ada pula stasiun 

televisi yang sebagian besar acaranya berupa sinetron atau reality show seperti SCTV dan Trans 

TV. Serta stasiun-stasiun televisi lainnya yang menayangkan program-program bervariasi. 

Pengaruh acara televisi sampai saat ini masih terbilang cukup kuat dibandingkan dengan 

radio dan surat kabar. Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak terlepas dari 

pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan pada umumnya, bahkan televisi menimbulkan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia secara luas baik pengaruh positif maupun 

negatif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kuswandi (1996), yang menyebutkan bahwa 

tayangan acara televisi seperti news, reality show, infotainment, sinetron, film bahkan iklan 

sekalipun turut serta mengatur dan mengubah life style di masyarakat. Informasi yang 

diberikan televisi seperti program berita tentang politik, budaya, ekonomi maupun sosial 

masyarakat dari suatu negara layaknya hanya hiburan dan permainan publik belaka. 

Kenyataan di dalamnya telah diubah dengan “sesuatu” yang maya. Namun tak sedikit pula 

pemerhati acara televisi yang “sehat” menemukan dampak positif dari tayangan televisi. 

Televisi sebagai sarana edukasi dan informasi mampu membuka wawasan berpikir pemirsa 

untuk menerima dan mengetahui kejadian yang berada di lingkungan masyarakat. 
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Acara televisi pada umumnya memengaruhi sikap, pandangan persepsi dan perasaan 

penontonnya, ini adalah wajar. Jadi bila ada hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, 

terpesona, atau latah bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologis 

dari televisi seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga mereka hanyut dalam keterlibatan 

pada kisah atau peristiwa yang ditayangkan televisi (Effendy, 2004). Di sinilah televisi tidak 

hanya bertujuan memberikan informasi (to inform), menghibur (to entertaint), dan mendidik 

(to educate), tetapi juga bertujuan mengonstruksi realitas sosial di masyarakat melalui 

program-programnya. 

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien tertarik untuk 

mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran. Program dapat disamakan atau 

dianalogikan dengan produk atau barang atau pelayanan yang dijual kepada pihak lain, dalam 

hal ini audien dan pemasang iklan. Dengan demikian, program adalah produk yang dibutuhkan 

orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat suatu rumusan dalam 

dunia penyiaran yaitu program yang baik akan mendapatkan penonton yang lebih besar, 

sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapatkan penonton (Morissan, 2005). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis memahami bahwa untuk mengambil hati sekaligus 

memuaskan khalayaknya, setiap stasiun televisi memiliki strategi masing-masing untuk 

memproduksi program-program yang dapat menarik perhatian pemirsa. 

Televisi adalah sebuah industri besar yang mementingkan keuntungan finansial. Sebagai 

lembaga penyiaran, kreatifitas menjadi hal yang penting untuk menggabungkan antara 

kepentingan publik dan kepentingan perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan 

komodifikasi. Proses komodifikasi dalam komunikasi, berkaitan dengan transformasi pesan, 

berkisar dari bits data ke sistem pemikiran yang lebih bermakna, ke dalam produk yang 

marketable. Misalnya seorang reporter koran yang bekerja secara profesional untuk 

menciptakan sebuah cerita. Dalam masyarakat kapitalis, reporter menjadi seorang pekerja 

yang mendapat upah dengan menciptakan artikel/kolum yang telah dikemas. Ini menjual koran 

di pasar, dan jika ini sukses, upah sebgai keuntungan dari nilai tambah, yang kemudian bisa 

diinvestasikan untuk memperluas bisnis dengan investasi di usaha lain yang menjanjikan 

tambahan bagi modal (Mosco, 2009). Oleh karena itu, kepentingan ekonomi politik tak bisa 

lepas dari media saat ini, yaitu melalui komodifikasi terhadap konten media untuk memperluas 
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audiensnya. Masih menurut Mosco, komodifikasi terdiri dari komodifikasi pekerja, 

komodifikasi konten, dan komodifikasi audiens. 

Menurut Hereyah (2012) melalui penelitiannya yang berjudul Komodifikasi Budaya Lokal 

dalam Iklan: Analisis Semiotik Pada Iklan Kuku Bima Energi Versi Tari Sajojo, menyatakan 

bahwa komodifikasi tarian Sajojo yang di’kawinkan’ dengan keperkasaan pria yang muncul 

dari mitos keperkasaan dari Kuku Bima. Selain itu, menurut Nuraeni dan Mentari (2013) 

melalui penelitiannya yang berjudul Komodifikasi Dai di Televisi: Kajian Ekonomi Politik 

Media, menyatakan bahwa komodifikasi konten terjadi ketika pesan-pesan agama dikemas dan 

disampaikan dengan menarik sehingga dari segi ekonomi, lebih marketable. Bagaimana pesan- 

pesan agama itu dikemas bisa dilihat dari tema-tema yang sudah ditentukan sejak awal oleh 

tim produksi, yang disesuaikan dengan situasi yang sedang happening. Penelitian tentang 

komodifikasi di televisi juga dilakukan oleh Mayaningrum dan Triyono (2016) melalui 

penelitiannya yang berjudul Komodifikasi Hijab dalam Iklan Kosmetik Sophie Paris Versi 

“Natural & Halal” di Televisi, menyatakan bahwa komodifikasi yang terjadi dalam iklan ini 

adalah komodifikasi isi atau konten yang terlihat dari cerita dan tanda-tanda yang ditampilkan 

pada iklan tersebut. Diawali dengan memasukkan konsep perempuan berhijab kedalam iklan. 

Dari iklan tersebut dihasilkan penggunaan hijab yang telah dikomodifikasikan dalam iklan 

Sophie Paris “Natural & Halal”. Iklan tersebut mengalami pergeseran dari nilai fungsi ke nilai 

tukar. Dimana nilai fungsi hijab yang seharusnya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, 

namun dalam kenyataannya dijadikan sebagai pengeruk keuntungan yang berlimpah untuk 

sebuah perusahaan. 

Dari ketiga penelitian tentang komodifikasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa media 

massa dalam hal ini adalah televisi seringkali melakukan komodifikasi sebagai strategi untuk 

menghasilkan program siaran yang menguntungkan secara finansial bagi perusahaan, dan 

dijadikan strategi bisnis dalam berkompetisi pada industri penyiaran. Salah satu bentuk 

komodifikasi yang dilakukan stasiun televisi adalah dengan mengangkat latar belakang suatu 

budaya, tradisi, maupun permasalahan sosial-ekonomi yang masyarakat alami. Selain itu, isu 

dan tren yang sedang berkembang sekarang ini juga menjadi “santapan” bagi mereka yang 

berkiprah dalam bidang kreatif atau penyiaran. Dengan adanya stimulus-stimulus tadi, 

selanjutnya stasiun televisi mengolahnya dengan memberikan “bumbu-bumbu” (gimik) 
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sehingga dapat menarik perhatian pemirsa. Stasiun televisi setiap hari dituntut menyajikan 

berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada 

dasarnya, apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan ditelevisi selama program itu 

menarik dan disukai oleh audien, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan 

peraturan yang berlaku. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada komodifikasi konten yang 

terdapat di televisi. Adapun komodifikasi konten yang akan penulis pilih berasal dari program 

sinetron yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta Indonesia yang sebagian besar 

ceritanya mengangkat nilai-nilai kehidupan seperti asmara, persaingan merebut kekuasaan, 

dan perjuangan mendapatkan sesuatu. Alasan penulis memilih sinetron adalah karena di dalam 

sinetron sangat kental dengan politisasi kepentingan oleh stasiun televisi dalam membuat 

cerita yang dramatis dan dibuat-buat, dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai ‘panggung 

sandiwara’ sehingga menimbulkan perhatian dan rasa penasaran yang luar biasa oleh 

pemirsanya. Sinetron yang diamati berkriteria memiliki cerita yang berlarut-larut disertai 

penambahan drama-drama kehidupan diharapkan bikin greget ceritanya. 

 
 

KAJIAN LITERATUR 

 

Televisi 

Televisi adalah salah satu media massa yang berisi siaran atau pesan berbentuk suara dan 

gambar. Dalam kesehariaannya, biasanya televisi digunakan untuk menonton acara yang 

dipancarkan oleh stasiun televisi dengan melibatkan perangkat transmisi, satelit, dan antena 

sehingga siarannya dapat diterima oleh masing-masing pengguna. 

Menurut Setyobudi (2005), televisi secara harfiah artinya melihat dari jauh. Namun 
demikian, dalam pengertian sederhana ini sebenarnya meliputi dua bagian utama, yaitu 
pemancar televisi yang berfungsi mengubah dan memancarkan sinyal-sinyal gambar 
bersama-sama dengan sinyal suara sehingga sinyal-sinyal tersebut dapat diterima oleh 
pesawat televisi penerima pada jarak yang cukup jauh. Kedua, televisi penerima yang 
menangkap sinyal-sinyal tersebut dan mengubahnya kembali sehingga apa yang 
dipancarkan oleh transmisi televisi tadi dapat dilihat dan didengar seperti keadaan aslinya. 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pesawat televisi adalah alat yang dapat 

digunakan untuk melihat dan mendengar dari tempat yang jauh. Kegunaan pesawat televisi 

dibagi menjadi dua, sebagai alat untuk menonton video melalui alat pemutar atau DVD Player 

dan menonton program-program yang disiarkan oleh stasiun televisi. Beberapa jenis program 

itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: program 

informasi (berita) dan program hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi 

lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini 

yang harus segera disiarkan dan berita lunak (soft news) yang merupakan kombinasi dari fakta, 

gosip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu drama, 

musik, dan permainan (game show) (Morrisan, 2008). 

 
Sinetron 

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi pembahasan tentang program televisi pada 

kategori hiburan berupa drama saja. Drama adalah pertunjukkan yang menyajikan cerita 

mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang yang diperankan oleh 

pemain yang melibatkan konflik dan emosi. Salah satu program televisi yang termasuk dalam 

program drama adalah sinetron. Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari 

berbagai tokoh secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita mereka sendiri- 

sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan. Akhir cerita sinetron cenderung 

selalu terbuka dan sering tanpa penyelesaian (open-ended). Cerita cenderung dibuat 

berpanjang-panjang selama masih ada audien yang menyukainya (Morrisan, 2008). 

Sinetron televisi mempunyai beberapa unsur, yaitu cerita sinetron umumnya sesuai 

dengan realitas kehidupan masyarakat dan isi sinetron mengkomunikasikan soal 

pembangunan fisik maupun mental. Ada beberapa faktor yang membuat paket sinetron disukai 

yaitu isi pesannya sesuai dengan realitas sosial pemirsa, isi pesannya mengandung cerminan 

tradisi nilai luhur dan budaya pemirsa dan isi pesannya lebih banyak mengangkat 

permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Kuswandi, 1996). 

Tayangan sinetron telah menjadi mata acara primadona di televisi. Sinetron yang 

ditayangkan pada televisi menurut Labib (2002) dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 

Sinetron seri, serial, dan sinetron lepas. Sinetron seri dan serial memiliki kesamaan yaitu 



179 - Prodi Ilmu Komunikasi 

FISIP UPN Veteran Jakarta 

 

   Maret 2019    
               ISBN 9-786021-356128 

 

jumlah episodenya yang banyak. Namun, memiliki perbedaan yaitu kalau sinetron seri antara 

episode pertama dan selanjutnya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat, dimana terdapat 

tiga babak yaitu pemaparan, konflik, ditutup dengan solusi, tampak tegas sehingga memuaskan 

pemirsa serta tokoh-tokoh yang muncul baik protagonist maupun antagonis tetap dengan 

cerita yang dibuat berubah-ubah setiap episodenya. 

Berbeda dengan sinetron serial yang pada setiap episodenya selalu memiliki hubungan 

sebab akibat namun struktur ceritanya disesuaikan dengan kepentingan untuk “menjerat” 

minat pemirsa agar terus menerus mengikuti episode selanjutnya. Sinetron lepas atau sinetron 

yang satu episodenya selesai atau Film Televisi (FTV), struktur ceritanya tampak sangat jelas 

dan persis mengikuti pola tiga babak tersebut. Jenis sinetron lepas ini memiliki format yang 

berbeda dengan sinetron pada umunya, yaitu durasi (running time) mencapai satu setengah 

jam (90 menit) sudah termasuk selipan iklan dan tidak bersambung, tidak serial juga tidak 

bermini seri, dimana satu kali tayang langsung selesai serta pada tayangan-tayangan untuk 

pekan berikutnya masing-masing tidak ada sangkut pautnya sama sekali. 

 
Ekonomi Politik Media 

Dibuatnya sinetron menjadi berpuluh-puluh bahkan ratusan episode kebanyakan karena 

tujuan komersial semata-mata sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas cerita. Akhirnya 

membuat sinetron menjadi tidak lagi mendidik, tetapi hanya menyajikan hal-hal yang bersifat 

menghibur. Hal ini banyak terjadi di Indonesia yang pada umumnya bercerita seputar 

kehidupan remaja dengan intrik-intrik cinta segitiga, kehidupan keluarga yang penuh 

kekerasan, dan tema tentang mistis masih menjadi idola para pembuat sinetron. Hal inilah yang 

menimbulkan adanya prinsip ekonomi politik media. Pandangan umum ekonomi politik media 

mengarah pada pengembangan nilai-nilai kapitalis yang mulai masuk ke seluruh sendi 

kehidupan. Aliran ataupun mazhab kapitalistik menjadi alternatif yang mesti dipilih 

masyarakat, sehingga bangunan ataupun struktur termasuk di dalamnya para professional 

media mengikuti sistem nilai tersebut. 

Ekonomi Politik adalah kajian tentang hubungan sosial, khususnya hubungan antar 

kekuasaan yang secara bersama-sama membentuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi 

sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi (Mosco, 2004). “Kekuasaan” (power) dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mistis
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definisi tersebut tidaklah hanya menyangkut politik dalam arti sempit, tapi juga 

kekuasaan/kekuatan pemilik modal, stakeholder, pesaing, dll. Dengan definisi itu, maka bisa 

dijelaskan bagaimana “power” mempengaruhi, mengontrol proses produksi, distribusi, dan 

konsumsi media. 

Ekonomi politik pada komunikasi telah terkemuka karena penekanannya dalam 

menggambarkan dan menguji tanggungjawab struktur organisasi untuk produksi distribusi, 

dan pertukaran komoditas komunikasi dan struktur regulasi, terutama oleh pemerintah. 

Walaupun ini tidak mengabaikan komoditas itu sendiri, dan proses komodifikasi, ekonomi 

politik cenderung menjadi latar depan corporate dan struktur negara dan institusi. Ketika ini 

memperlakukan komoditas, ekonomi politik cenderung fokus pada konten media, untuk 

memperluas audiens media (Nuraeni dan Mentari, 2013). 

Broe (2004) menyatakan tekanan institusi media hari ini bisa dipahami karena 

konglomerat media global sangat powerful. Mereka mampu memperluas power mereka dengan 

membuat konten dan membawa keuntungan setiap saat. Perusahaan kemudian memperdalam 

keuntungannya ketika mereka mengambil konten yang sama dan mengemas kembali untuk 

digunakan dan menggunkan kembali dalam sektor cetak, video, film, dan new media. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai ekonomi politik media, penulis 

memahami bahwa setiap perusahaan yang bergerak dalam industri penyiaran menggunakan 

bahan baku informasi yang diolah sehingga menghasilkan produk siaran yang diminati oleh 

masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Stasiun televisi dapat memanfaatkan alam sekitarnya 

sebagai nilai jual, sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal dari hasil produksinya. 

 
Kritik Sinetron Indonesia 

Ada beberapa faktor yang mendorong lakunya permintaan terhadap tayangan sinetron. 

Faktor tersebut diantaranya adalah daya tarik konten cerita, dan tokoh cerita yang digemari. 

Padahal jika mengamati konten cerita yang disuguhkan, relative tidak ada perubahan dari satu 

sinetron ke yang lain. Banyak sinetron yang telah ditayangkan di televisi terlihat asal jadi baik 

dari segi isi pesan maupun teknik penggarapannya. Sampai saat ini masih belum banyak 

sinetron yang benar-benar memperhatikan kualitas tersebut, sehingga benar-benar 

menampilkan unsur estetiknya secara utuh. 
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Cerita sinetron serial berkelanjutan dari satu episode ke episode berikutnya, sementara 

cerita sinetron seri berbeda tema setiap episodenya meski memunculkan karakter yang sama. 

Contoh sinetron seri adalah komedi situasi. Sinetron serial dalam pandangan Kolker juga 

disebut opera sabun karena kerap menampilkan cerita kehidupan melodrama, rumah tangga 

yang tidak bahagia, seperti istri yang tertekan, dan potret rutinitas domestik perempuan 

lainnya (Kolker, 2002). 

Gambaran yang sangat akrab di mata pemirsa televisi: tokoh-tokoh yang cantik dan 

tampan selalu muncul dengan rumah mewah, moobil bagus, baju berganti-ganti, dan segala 

sesuatu yang serba “glamor”, mencitrakan gaya hidup hedonis, khas kaum kelas atas (borjuis). 

Anehnya, tak pernah dijelaskan atau digambarkan bagaimana tokoh-tokoh tersebut bekerja 

dan berusaha mencapai tingkat kehidupan yang sedemikian sukses. Dalam cerita sinetron, 

semua disajikan serba instan, tak perlu ada penggambaran proses perjuangan hidup yang nyata 

dan jerih payah apapun. Jika ada, perubahan hidup ditampilkan secara tidak wajar, ada kalanya 

melibatkan aspek kebetulan yang berlebihan disertai mitos-mitos khayali (delusion) 

(https://bincangmedia.wordpress.com). 

 
 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah proses 

penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada 

penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan 

secara rinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 2010). Penelitian kualitatif 

merupakan fokus perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan interpretif 

dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Artinya, para peneliti kualitatif mempelajari benda- 

benda dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami dan menafsirkan fenomena 

dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia kepadanya (Denzin dan Lincoln, 2009). 

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan 

secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau subyek 

penelitian. Metode deskriptif diwujudkan dengan penggambaran secara mendalam tentang 
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situasi dan proses yang diteliti. Karena sifat penelitiannya seperti ini, maka penelitian kualitatif 

tidak berusaha untuk menguji hipotesis. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Jadi, 

penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa (Rakhmat, 2000). 

Objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah sinetron yang ditayangkan di televisi 

swasta. Penulis memilih sinetron yang dapat mewakili apa yang ingin diteliti dan diuraikan 

dalam penelitian ini. Sedangkan subjek penelitian ini adalah sinetron Orang Ketiga yang diputar 

di SCTV. Alasannya adalah sinetron ini memiliki kriteria khusus seperti rating yang bagus, 

cerita yang unik (kekinian), dan masih tayang hingga saat ini. Instrumen penelitian dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui studi pustaka dan dokumentasi. 

Terdapat tiga alur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat 

dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data 

yang dipilih peneliti. Setelah data direduksi kemudian data disajikan. Biasanya yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berlansgung. 

 
PEMBAHASAN 

Sinopsis sinetron Orang Ketiga 
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Orang Ketiga adalah sinetron produksi SinemArt tayang di SCTV mulai Senin 15 Januari 

2018. Sinetron Orang Ketiga dibintangi pemain terkenal, mulai dari Naysilla Mirdad (Afifah), 

Marshanda (Yuni), Rionaldo Stokhorst (Aris), Samuel Zylgwyn (Rangga), Donny Michael (Ivan), 

Aryani Fitriana (Nila), Indah Indriana (Desi), dan Giovani L. Tobinguari (Rico). Menceritakan 

Afifah adalah seorang wanita berusia 33 tahunan yang cantik, full time house wife, hidup dalam 

kemewahan dan tak pernah kekurangan sepanjang pernikahannya. Afifah merasa hidupnya 

sempurna, dengan suami yang berkarir cemerlang, Aris, dan putri mereka, Kiara. Namun Afifah 

tak pernah menyadari, kehancuran tengah mengancam rumah tangganya. Afifah memang 

sering cemburu dan curiga pada perempuan-perempuan seksi, muda, dan cantik, yang ada di 

sekeliling suaminya, tapi Afifah yakin suaminya pasti setia pada dirinya dan putra mereka. 

Pada suatu hari, Aris dekat dengan Yuni yang juga sebagai sahabat isterinya sendiri Afifah. 

Afifah sendiri tak menyadari bahwa saat itu Aris memang tengah selingkuh. Tapi dengan Yuni, 

wanita sederhana, yang lebih tua dari Afifah dengan penampilan sederhana. Yuni pun sudah 

memiliki anak satu. Yuni adalah karyawan di kantor Aris. Aris merasa nyaman dengan 

kelembutan dan ketulusan Yuni, serta perhatian Yuni kepadanya. Yuni sendiri sudah bercerai 

dengan suaminya sebelumnya, karena Yuni tak tahan dengan sikap suaminya yang memang 

tidak baik. Sejak cerai dari suaminya, Yuni tinggal bersama ibunya. 

Suatu hari, Aris ingin menjemput Yuni untuk berangkat ke kantor bersama. Saat itu, Afifah 

memaksa ikut karena ingin menyelidiki soal Aris dan Riska karyawan magang yang dicemburui 

Afifah karena dekat dengan suaminya. Aris tak bisa mengelak, tapi Aris juga tak tega 

membiarkan Yuni berangkat kerja sendirian. Akhirnya Aris mengarang alasan untuk tetap 

menjemput Yuni bersama Afifah. Yuni sangat kaget saat Aris menjemputnya bersama Afifah. 

Yuni bersikap sopan dan sebenarnya jadi merasa bersalah karena sudah membuat Aris 

mengkhianati Afifah. Afifah sendiri sangat terkesan pada Yuni karena menganggap perempuan 

sederhana dan tidak neko-neko seperti Yuni tidak mungkin menggoda lelaki mapan seperti Aris. 

Afifah malah mengajak Yuni bersahabat. 

Kedekatan Aris dengan Yuni akhirnya diketahui oleh Desi, sahabat dekatnya Afifah. Desi 

dilema apakah harus memberitahu Afifah atau tidak. Desi yang sudah bersahabat dengan Afifah 

sejak lama, tetap berusaha memperingati Afifah. Namun Afifah malah tetap tak percaya kalau 

Yuni bisa menjadi selingkuhan suaminya. Afifah sangat kaget dan hancur saat suaminya minta 
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cerai. Meski Afifah berusaha memohon agar Aris jangan meninggalkannya, keputusan Aris 

tetap bulat. Afifah dan Aris akhirnya bercerai. Hidup Afifah langsung hancur. Terlebih selama 

ini dia selalu berusaha tergantung pada Aris. Afifah pun terpaksa harus keluar dari rumah Aris. 

Saat Afifah hancur, Desi dan Rangga lah yang berusaha membangkitkan semangatnya lagi. 

Walau hubungan Rangga dan Afifah tetap diwarnai pertengkaran, karena Rangga tak pernah 

menyukai Afifah dan begitupun Afifah, tapi Rangga tetap iba pada Afifah. 

Afifah akhirnya sadar, kalau dirinya harus berjuang dan bangkit lagi. Afifah yang awalnya 

tak bisa apa-apa dan sangat tergantung pada suami, akhirnya berusaha memasuki dunia kerja. 

Desi dan Rangga membantu Afifah menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Walau Rangga 

awalnya dibuat pusing dengan Afifah yang tidak bisa apa-apa, tapi Rangga selalu siap 

membantu Afifah. Perlahan, pandangan Rangga terhadap Afifah mulai merubah saat Rangga 

tahu ternyata Afifah adalah wanita yang sangat baik dan tulus dan tak pernah berpikiran buruk. 

Lambat laun perasaan Afifah dan Rangga semakin tak bisa dicegah, sampai akhirnya, Afifah dan 

Rangga malah saling jatuh cinta. Desi yang tahu hal itu, sangat marah dan kecewa. Karena Desi 

selama ini menggharapkan Rangga. Namun, ayah Rangga, Aji, tak setuju Rangga bersama Afifah 

karena masa lalu antara Aji dengan Riris ibunya Afifah. Dulu Aji dan Riris sebenarnya 

berpacaran, tapi Riris meninggalkan Aji demi lelaki kaya. Walau akhirnya suami Riris juga 

bangkrut dan Riris jadi hidup susah. Aji merasa Afifah juga perempuan matre seperti ibunya. 

Tak hanya itu Aji merasa bahwa Rangga sudah banyak hutang budi pada Desi dan ingin agar 

Rangga bersama Desi saja. Tapi Rangga tetap ingin memperjuangkan cintanya dengan Afifah. 

Sementara itu, ternyata Aris sendiri tak bahagia karena dia tidak bisa bersatu dengan Yuni 

yang akhirnya memilih menikah dengan Putra, pria lain yang diduga menghamilinya. Dan Aris 

dihantui perasaan bersalah pada Afifah. Saat menikah dengan Putra, Yuni tetap tidak bahagia 

dan sering disakiti serta prdeikat sebagai orang ketiga masih melekat. Walaupun Yuni adalah 

perusak rumah tangganya, Afifah tetap bersahabar baik dan sering membantu Yuni. Yuni pun 

tidak pernah lagi mengganggu kehidupan Afifah. 

 
Sinetron Produk Unggulan Stasiun Televisi 

Sinema elektronik atau biasa disingkat sinetron merupakan salah satu acara televisi yang 

disukai masyarakat secara umum. Biasanya, sinetron bercerita tentang kehidupan sehari-hari 
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manusia yang diwarnai konflik. Seperti layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali 

dengan perkenalan tokoh-tokoh yang memiliki karakter berbeda-beda. Berbagai karakter yang 

berbeda ini menimbulkan konflik yang makin lama makin besar sehingga sampai pada titik 

puncaknya, atau malah sebaliknya yaitu berdamai. Akhir dari suatu sinetron dapat bahagia 

maupun sedih, tergantung dari jalan cerita yang ditentukan oleh penulis skenario. 

Sinetron mendominasi acara televisi dibanding acara yang lain. Bahkan ada stasiun televisi 

yang memutar ulang sinetron yang diproduksi puluhan atau belasan tahun silam. Seperti RCTI, 

yang tidak bosan-bosannya menayangkan kembali Si Doel Anak Sekolahan karena sinteron ini 

pernah menjadi program unggulan mereka. Selain itu, ada juga RTV yang memutar kembali 

sinetron lawas seperti Jay Anak Metropolitan, Aku Ingin Pulang, dan Melodi Cinta yang populer 

pada masanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinetron menjadi produk andalan dan memiliki 

porsi besar penayangannya di beberapa stasiun televisi sebagai program yang menghibur. 

Karena salah satu fungsi media massa ini adalah sebagai sarana hiburan, maka tak heran 

prosentase menonton program hiburan paling tinggi dibandingkan program-program yang 

lain. 

Konsumsi penonton terhadap siaran televisi paling banyak pada series sebesar 33 persen, 

entertainment 15 persen, dan movie 15 persen. Sementara, konten religious hanya memiliki 

penonton sedikit, yaitu sebesar 2 persen. Kemudian yang berkaitan dengan news hanya 10 

persen, information 9 persen, dan sport 4 persen. Penonton konten anak-anak sebanyak 11 

persen (http://lampung.tribunnews.com/2017/11/23/acara-apa-yang-paling-diminati- 

penonton-televi-si-ini-hasil-survei-komisi-penyiaran-indonesia). 

Penonton dihibur dengan tontonan adegan-adegan yang ceritanya merefleksikan 

kehidupan manusia, meskipun dibuat secara fiktif. Sinetron tidak hanya menghibur 

pemirsanya, tetapi juga memiliki dampak negatif karena kualitas kontennya tidak 

diperhatikan, sehingga tidak jarang sinetron dianggap tidak mendidik. 

Di bawah ini adalah beberapa ciri sinetron khas indonesia yang kurang mendidik dikutip 

dari: 

1. Bercerita tentang seseorang yang penuh penderitaan lahir batin (lemah daya) 
2. Ada tokoh antagonis yang sadis dengan akting yang berlebihan dan tidak wajar selayaknya 

penjahat normal 
3. Biasanya bahagia di akhir cerita (happy ending) 
4. Semakin tokohnya menderita penuh derita semakin bagus 

http://lampung.tribunnews.com/2017/11/23/acara-apa-yang-paling-diminati-penonton-televi-si-ini-hasil-survei-komisi-penyiaran-indonesia
http://lampung.tribunnews.com/2017/11/23/acara-apa-yang-paling-diminati-penonton-televi-si-ini-hasil-survei-komisi-penyiaran-indonesia
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5. Kadang kalau ceritanya habis, dibuat cerita tambahan yang kesannya seperti memaksa 
6. Tokoh utamanya dipilih yang ganteng dan cantik saja 
7. Tidak sesuai dengan perilaku dan gaya hidup di daerah maupun di Indonesia 
8. Memperlihatkan dan mengumbar kemewahan duniawi 
9. Kurang isi pesan/makna positif di balik cerita 
10. Cerita dibuat berseri dengan akhir yang ngambang supaya yang nonton jadi gemes dan 

penasaran. 
11. Cerita selanjutnya bersambung minggu depan terasa sangat lama sekali sehingga yang 

ketagihan nonton sering teringat jenius (dalam Susena, 2015). 
 

Efek media yang bersifat negatif menjadi logis dalam kehidupan masyarakat modern 

karena peran televisi yang telah sedemikian dekat dalam keluarga. Artinya, televisi merupakan 

rujukan atau secara spasial menjadi tempat berkumpul anggota keluarga. Televisi juga 

ditempatkan dalam ruang-ruang strategis, seperti ruang tamu, kamar tidur, ruang tunggu 

dalam institusi publiK, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kritisme terhadap rangkaian 

program siaran televisi mutlaK diperlukan. Terlebih, ketika televisi telah menjadi orang tua 

pengganti (surrogate parent) dan guru pengganti (substitute teacher), yang menimbulkan 

kekhawatiran dan sekaligus keprihatinan (Siregar, 2001). 

 
Rating Bagai Dewa dalam Industri Penyiaran 

 

Salah satu ciri sinetron Indonesia adalah ceritanya bertele-tele. Semakin panjang 

episodenya, sebuah stasiun televisi berpeluang memperoleh perhatian dari masyarakat. 

Apalagi dengan mengacu pada pengukuran rating dan share, seakan menjadi “dewa” dalam 

menentukan kesuksesan program televisi, dan ini merupakan strategi bisnis perusahaan media 

massa dalam membuat program unggulan. Industri televisi publik Indonesia mengacu pada 

data rating yang dikeluarkan oleh Nielsen. Perusahaan multinasional itu mengukur rating 

dengan memasang alat khusus bernama people meter pada setiap televisi di 2.273 rumah 

tangga. Panel itu tersebar di 11 kota besar di Indonesia. Kenapa program sinetron memiliki 

rating yang tinggi? Sinetron itu berbeda dengan variety show. Kalau variety show walaupun 

ditayangkan setiap hari bintang tamunya berbeda-beda, jadi kesinambungan dari hari Senin ke 

Selasa ke Rabu lebih longgar. Kalau sinetron itu diikat dengan cerita sehingga pemirsa 

cenderung akan mengikuti dan menyebabkan tipe program seperti sinetron itu lebih bertahan 

lama karena ada ikatan dengan audiens (https://www.cnnindonesia.com). 

http://forum.kompas.com/
https://www.cnnindonesia.com/
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Dari penjelasan tersebut, penulis memahami bahwa rating merupakan unsur penting dari 

industri penyiaran karena mampu memengaruhi panjang-pendeknya episode sebuah program 

televisi. Dalam sejarah per’sinetron’an Indonesia, sinetron Tersanjung menjadi salah satu 

sinetron terlama pada zamannya. Sinetron yang pernah diputar di SCTV tahun 1998 ini 

menayangkan sinetron tersebut sampai 7 musim selama 7 tahun. Hal ini menginspirasi stasiun- 

stasiun televisi lain dalam menayangkan program sinetron. 

Sinetron Indonesia dari dulu hingga kini memang tidak ada matinya. Ceritanya juga 

bervariasi, mulai dari cerita keluarga, percintaan anak remaja, sampai superhero lokalpun ada. 

Namun, tidak semua dari sinetron yang ada bisa memiliki usia yang panjang. Beberapa malah 

hanya tayang beberapa episode saja sebelum akhirnya diberhentikan. Berikut ini adalah daftar- 

daftar sinetron Indonesia dengan sinetron terpanjang: Tukang Bubur Naik Haji tayang 

sebanyak 2185 episode (2012-2017), Cinta Fitri tayang sebanyak 1002 episode (7 season), 

Putri yang Ditukar tayang sebanyak 676 episode (2010), Emak Ijah Pengen ke Mekah tayang 

sebanyak 645 episode (2013-2015), Islam KTP tayang sebanyak 558 episode, Ganteng-ganteng 

Serigala tayang sebanyak 526 episode, Anak-anak Manusia tayang sebanyak 474 episode 

(2013-2014), Anugerah tayang sebanyak 473 episode (2012), Diam-diam Suka tayang 

sebanyak 452 episode tahun 2014-2015, dan Keluarga Cemara tayang sebanyak 412 episode 

(https://www.idntimes.com). 

 
Komodifikasi Pesan dan Panggung Sandiwara dalam Sinetron Orang Ketiga 

Kemewahan telah menjadi gaya hidup yang sudah tidak bisa dipisahkan dari sinetron- 

sinetron sekarang ini, belum lagi dengan dandanan yang sudah mendekati pornografi, begitu 

juga dengan kata-kata seronok, yang bisa membahayakan anak-anak dan remaja yang mungkin 

belum begitu mengerti dengan jalan cerita yang ditontonnya. Maka tak heran, televisi telah 

berperan dalam membentuk perilaku masyarakat yang menontonnya. Contohnya, masyarakat 

di Indonesia khususnya remaja yang sering meniru-niru sinetron akan memiliki gaya hidup 

yang hedonis. Selain hedonism, juga ada beberapa unsur kekerasan yang kita tonton dan secara 

tidak sadar terekam dalam memori ingatan kita. Jadi, sebagai penikmat televisi sebagai media 

hiburan, seharusnya kita bijak dalam memilih tayangan-tayangan yang memang berdampak 

baik bagi kita khususnya dalam proses komunikasi. 

https://www.idntimes.com/
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Selain harta, dalam sinetron juga dipenuhi dengan intrik yang dilatarbelakangi persaingan 

dan perselingkuhan. Dalam sinetron Orang Ketiga, menceritakan tentang perempuan yang 

merebut suami/laki orang (pelakor). ‘Pelakor’ bukanlah istilah asing untuk saat ini. Kata ini 

sangat meresahkan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Beebe (2008), perempuan yang 

menjadi perebut suami orang akan dikucilkan, dijauhi dan dimusuhi. Terdapat usaha dalam 

memperbaiaki kesalahan dengan menekankan hubungan komunikasi antar pribadi, karena 

hubungan antar pribadi yang berkelanjutan dan terus-menerus akan memberikan semangat, 

saling merespon tanpa adanya manipulasi, tidak hanya tentang menang atau kalah dalam 

beragumentasi melainkan tentang pengertain dan penerimaan. 

Dalam sinetron Orang Ketiga, Yuni sebagai pelakor dikonstruksi sebagai tokoh protagonis 

yang berkarakter manis, baik, sabar, dan rendah hati. Memberikan kenyataan yang 

bertentangan dari yang terjadi di masyarakat. Seringkali orang ketiga dicitrakan dengan sosok 

peremuan penggoda dan berkarakter antagonis. Tentu saja hal ini membawa dampak terhadap 

citra orang ketiga dalam sebuah hubungan pernikahan. Rusaknya rumah tangga seseorang 

yang disebabkan seorang perempuan dianggap bukan lagi masalah yang cukup berarti. Karena 

ada orang lain yang lebih baik dan patut dijadikan pilihan. Kondisi tersebut tentu saja 

bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Mereka akan menyalahkan 

keberadaan orang ketiga apapun alasannya. Karena tidak ada satu pun perempuan yang rela 

diduakan. Masih teringat jelas dalam ingatan kita, bahwa fenomena orang ketiga juga pernah 

menimpa rumah tangga kiai kondang KH. Gymnastiar atau yang dikenal dengan Aa Gym. 

Diketahui bersama bahwa Aa Gym menikahi perempuan lain sehingga memiliki istri lebih dari 

satu atau disebut poligami. Poligami diperbolehkan dalam Islam asalkan menganut prinsip 

keadilan dan memperoleh izin dari istri pertama atau yang sebelumnya. 

Serupa tapi tak sama. Itulah yang menurut penulis, adanya kesamaan antara cerita 

sinetron dengan realita kehidupan. Penulis mengganggap bahwa cerita dalam sinetron Orang 

Ketiga bagaikan panggung sandiwara. Penulis meminjam istilah Dunia Ini Panggung Sandiwara 

sebagai sebuah frasa yang diutarakan oleh karakter Jaques dalam karya William Shakespeare 

berjudul As You Like It. Monolog ini mengumpamakan dunia ini sebagai sebuah panggung 

sandiwara dan kehidupan manusia seperti sebuah sandiwara. Panggung Sandiwara juga 

merupakan salah satu lagu Indonesia legendaris. Diciptakan oleh musisi rock Ian Antono dan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panggung_sandiwara&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panggung_sandiwara&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sandiwara
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liriknya ditulis oleh penyair kondang Taufiq Ismail. Banyak yang salah kaprah mengatakan lagu 

ini milik band rock God Bless. Faktanya, lagu ini tidak pernah direkam di album God Bless. 

Dalam sejarahnya, dari era 70an sampai sekarang lagu ini sudah direkam oleh beberapa 

penyanyi top diantaranya Achmad Albar, Nicky Astria, Nike Ardilla, Tere, dan Tantri Kotak. 

Menurut penulis inilah yang menjadi landasan utama dari setiap sinetron yang tayang di 

televisi. Cerita biasa dibuat sedemikian rupa, namun dampaknya luar biasa. Di sinilah 

terjadinya komodifikasi nilai-nilai kehidupan. Sebegitunya, kisah tentang seorang pelakor pun 

sampai akhirnya diangkat menjadi latar cerita dalam sinetron Orang Ketiga. Lucunya, sinetron 

ini merupakan salah satu sinetron andalan SCTV. Sinetron yang bertemakan percintaan dengan 

konflik orang ketiga dalam rumah tangga merupakan kajian unik untuk terus diteliti, karena 

sinetron tersebut juga mampu mengonstruksi citra tokoh perempuan yang selalu menjadi 

golongan yang lemah dan selalu disakiti. Tokoh protagonis dalam sinetron ini tidak hanya 

menjadi karakter pemeran utamanya saja, akan tetapi karakter protagonis juga tercermin 

dalam tokoh perempuan yang menjadi orang ketiga. 

 
 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Di dalam 

sinetron sangat kental dengan politisasi kepentingan oleh stasiun televisi dalam membuat 

cerita yang dramatis dan dibuat-buat, dan penulis menyebutnya sebagai ‘panggung sandiwara’ 

sehingga menimbulkan perhatian dan rasa penasaran yang luar biasa oleh pemirsanya. 

Istilah panggung sandiwara merujuk pada latar cerita dalam sinetron Orang Ketiga. Yuni 

sebagai pelakor dikonstruksi sebagai tokoh protagonis yang berkarakter manis, baik, sabar, dan 

rendah hati. Memberikan kenyataan yang bertentangan dari yang terjadi di masyarakat. 

Seringkali orang ketiga dicitrakan dengan sosok peremuan penggoda dan berkarakter 

antagonis. 

Cerita biasa dibuat sedemikian rupa, namun dampaknya luar biasa. Di sinilah terjadinya 

komodifikasi nilai-nilai kehidupan. Kisah tentang seorang pelakor diangkat menjadi latar cerita 

dalam sinetron Orang Ketiga, yang merupakan salah satu sinetron andalan SCTV. 
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