
ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian tentang gaya hidup penonton sinetron 
SCTV di Surabaya. Dasar dari penelitian bermula dari adanya fenomena 
banyaknya sinetron yang ditayangkan di televisi swasta, Sinetron-sinetron 
tersebut memiliki rating tinggi. Rating yang peringkatnya tinggi merupakan 
indikator banyaknya penonton yang menyaksikan sinetron tersebut. Namun 
sinetron yang disukai penonton tak hanya dipengaruhi oleh rating tinggi, tapi juga 
tema yang diangkat. Makin kuat konsep cerita yang diambil dari kehidupan 
sehari-hari, makin banyak penonton yang akan menonton sinetron tersebut. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
deskriptif yang bertujuan menggambarkan gaya hidup penonton sinetron. Metode 
yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan kuisioner sebagai 
instrumen penelitian. Sedangkan untuk melakukan pengukuran gaya hidup, 
peneliti menggunakan metode VALS 2. Populasi penelitian ini adalah penonton 
sinetron yang ditayangkan di SCTV yaitu Mawar Melati, Cinta Fitri Season 5 dan 
atau Kesetiaan Cinta yang berdomisili di Surabaya Jumlah sampel dalam 
penelitian ini 100 orang, sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa sampel 
terpilih telah memenuhi beberapa kriteria karakteristik. 

Salah 
satu cara untuk memahami khalayak suatu media adalah dengan memahami gaya 
hidup mereka. Dengan gaya hidup maka media akan mengerti bagaimana mereka 
dapat menyajikan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Untuk itulah 
penelitian ini akan meneliti tentang gaya hidup penonton sinetron, terutama 
sinetron yang ditayangkan di SCTV yaitu Mawar Melati, Cinta Fitri Season 5 dan 
Kesetiaan Cinta. 

Dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas penonton 
sinetron SCTV di Surabaya adalah perempuan, dengan rentang usia 26-30 tahun 
dan telah menikah. Pendidikan terakhir S1, bekerja sebagai pegawai swasta, 
dengan penghasilan per bulannya berkisar antara Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000. 
Responden mempunyai karakteristik VALS Striver, Believer dan Experiencer.  
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