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ABSTRAKSI 

 

Televisi, sinetron dan perempuan adalah tiga hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Televisi merupakan media yang paling akrab dengan umat manusia, 

sebagai media audiovisual yang daya jangkaunya mampu menerobos ruang-ruang 

paling pribadi setiap rumah. Kehadiran sinetron di televisi merupakan satu bentuk 

aktualitas komunikasi dan interaksi manusia yang diolah berdasarkan alur cerita, 

untuk mengangkat permasalahan hidup manusia sehari-hari. Cerita sinetron tidak 

hanya jadi sajian menarik di layar kaca tetapi juga bahan diskusi para ibu di 

kelompok arisan, antar anggota keluarga bahkan tidak jarang nilai-nilai sosial di 

dalamnya hadir sebagai rujukan perilaku para penggemarnya. Sinetron yang 

menyajikan cerita yang berbeda dari sinetron pada umumnya adalah Suami-Suami 

Takut Istri (SSTI). Perbedaan sinetron komedi Suami-Suami Takut Istri ini 

tampak dari fenomena yang diangkat yaitu tentang para suami yang takut pada 

istri mereka. 

Setiap orang secara tidak langsung telah dikonstruksikan peran dan fungsi 

sosialnya oleh masyarakat, inilah yang disebut dengan gender. Adanya ideologi 

gender membentuk struktur budaya patriarkhat, dimana kedudukan perempuan 

lebih rendah daripada laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan termasuk rumah 

tangga. Maka, ketika seorang istri lebih dominan dalam suatu rumah tangga peran 

seorang suami dianggap gagal. Oleh karena itu, menjadi menarik mengetahui 

tentang penerimaan ibu rumah tangga yang ada di Surabaya tentang dominasi ibu 

rumah tangga pada sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kemudian metode yang 

digunakan adalah reception analysis dengan pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sasaran 

penelitian adalah ibu rumah tangga, memiliki karakteristik heterogen, berusia 

lebih dari 30 tahun dan bertempat tinggal di Surabaya. Satuan analisis adalah 

narasi-narasi kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan ibu 

rumah tangga tentang narasi dominasi perempuan dalam rumah tangga pada 

Sinetron Suami-Suami Takut Istri (SSTI). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan melalui wawancara mendalam yang menghasilkan narasi-narasi 

kualitatif. Narasi tersebut kemudian ditranskrip dan dianalisis untuk menjawab 

rumusan masalah. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan penerimaan ibu rumah tangga 

terhadap dominasi ibu rumah tangga. Penerimaan mereka pun berbeda-beda 

bergantung pada konteks yang mempengaruhi proses negosiasi makna yang 

terjadi pada masing-masing individu. Dominasi yang dilakukan oleh karakter 

tokoh dalam tayangan tersebut dianggap sebagai hal yang baru dari segi cerita. 

Meskipun sikap dominasi yang dilakukan oleh karakter utama tidak disukai oleh 

informan, tetapi mereka tetap mengikuti kelanjutan ceritanya. Sosok ideal ibu 

rumah tangga bagi mereka adalah yang bisa mengurus rumah tangga dan keluarga 

dengan baik. 

 

Kata kunci: televisi, sinetron, ibu rumah tangga 
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ABSTRACT 

 

Television, sinetron and women are three things that can not be separated. 

Television is the medium most familiar with mankind, as the audiovisual media 

that coverage can through the most private spaces of each house. Presence 

sinetron in television are a form of communication and the actuality of human 

interaction that is processed based on the story line, to bring problems of human’s 

everyday life. The story of sinetron is not just a dish draw on the screen but also 

for discussion of the mothers in the group gathering, among family members even 

is not unusual for social values in it present as a reference to the behavior of his 

fans. Sinetron which presents a different story from the sinetron in general is 

Suami-Suami Takut Istri (SSTI). Differences sinetron comedy Suami-Suami Takut 

Istri can be seen from the phenomenon that is raised about the husbands who are 

afraid of their wives. 

Each person has an indirect role and function of social constructed by 

society, this is what is called gender. The existence of gender ideology shape the 

cultural structure of patriarchy, where women's status lower than men in many 

areas of life including household. So, when a wife is more dominant in a 

household role of a husband is considered a failure. Therefore, it becomes 

interesting to know about the acceptance of a housewife who was in Surabaya 

about the dominance of housewife on the sinetron Suami-Suami Takut Istri on 

Trans TV. 

This research is qualitative. Then the method is reception analysis with 

data collection through in-depth interview. This study is a descriptive. Research 

targets are housewives, have heterogeneous characteristics, aged more than 30 

years and living in Surabaya. Unit of analysis is qualitative narratives were 

obtained from in-depth interviews with housewives about the narrative dominance 

of women in households in Sinetron Suami-Suami Takut Istri (SSTI). Data 

collection techniques used through in-depth interviews that produce qualitative 

narratives. The narrative is then transcribed and analyzed to answer the problem 

formulation. 

The results of this study revealed a housewife acceptance of the 

domination of housewife. Their acceptance was different depending on the 

context in influencing the process of negotiation of meaning that occurs in each 

individual. Domination made by characters in the show is considered a new thing 

in terms of story. Although the attitude of domination by the main character is not 

liked by the informants, but they still follow the story. Figure of the ideal 

housewives for informants are capable to take care of home and family with the 

good.  

 

 

 

Keywords: television, sinetron, housewife 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Penerimaan Ibu Rumah Tangga di Surabaya terhadap Dominasi Ibu Rumah 

Tangga pada Sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV”. Pembuatan skripsi 

ini tidak lepas dari berbagai macam hambatan dan kesulitan, namun demikian 

peneliti merasa mendapatkan pengalaman yang berlimpah setelah berhasil 

menyelesaikannya. 

Peneliti memilih mengkaji permasalahan ini karena televisi, sinetron dan 

perempuan adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran sinetron di 

televisi merupakan satu bentuk aktualitas komunikasi dan interaksi manusia yang 

diolah untuk mengangkat permasalahan hidup manusia sehari-hari. Cerita sinetron 

pun tidak hanya jadi sajian menarik di layar kaca tetapi juga bahan diskusi para 

ibu di kelompok arisan, antar anggota keluarga bahkan tidak jarang nilai-nilai 

sosial di dalamnya hadir sebagai rujukan perilaku para penggemarnya. 

Sinetron Suami-Suami Takut Istri di layar kaca dipilih karena dianggap 

menarik untuk dibahas dengan adanya fenomena yang diangkat yaitu para suami 

yang takut istri. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi menarik untuk 

mengetahui penerimaan ibu rumah tangga terhadap sinetron ini dengan 

menggunakan metode indepth interview dimana tokoh utamanya juga para ibu 

rumah tangga.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini membahas tentang penerimaan ibu rumah tangga terhadap 

dominasi ibu rumah tangga pada sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV. 

Dalam sejarah masyarakat industri, hubungan antara media massa dan perempuan 

memiliki peran cukup penting dibuktikan dengan penampilan perempuan dalam 

berbagai media pop seperti media cetak, visual dan elektronik
1
. Tidak ada 

habisnya perempuan diperbincangkan baik dari segi kecantikannya, perilakunya, 

maupun perannya, seakan belum ada pengertian yang menyeluruh tentang 

perempuan. Ideologi patriarki yang memposisikan perempuan sebagai obyek, 

memberikan kontribusi pada pengkomoditian tubuh perempuan oleh pihak media 

sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan secara ekonomis
2
. 

Survei Gallagher (1983) tentang perempuan di media menunjukkan 

adanya gambaran global yang konsisten tentang perempuan yang 

dikomodifikasikan dan distereotipkan ke dalam citra biner baik dan buruk
3
. 

Perempuan oleh media massa, senantiasa digambarkan sangat tipikal yaitu 

tempatnya ada di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, 

tergantung pada pria, tidak mampu membuat keputusan penting, menjalani profesi 

yang terbatas, sebagai obyek seksual/sombol seks dan bersikap pasif
4
. 

                                                
1 Baria 2005, p. 3 
2Baria 2005, p.4 
3Barker 2004, p. 260 
4 Sunarto 2009, p.4 
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Televisi adalah sebuah media komunikasi massa yang secara tegas 

memperlihatkan bahwa dalam setiap pesan yang ditampilkan televisi memiliki 

tujuan khalayak sasaran serta akan mengakibatkan umpan balik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung
5
. Fiske dan Hartley pada tahun 1978 

mengatakan bahwa televisi dapat disamakan prinsipnya dengan seorang “Bard” 

atau “Storyteller” atau bisa dikatakan sebagai seorang “pendongeng”
6
. Peran dari 

“Pendongeng” ini yang utama adalah menceritakan tentang sebuah dunia yang 

lebih luas dan menceritakan kebudayaan yang lebih lebar dari masyarakatnya. 

Maka peran dari “pendongeng” tersebut muncul secara jelas pada salah satu 

produk televisi yakni film atau film seri yang biasa disebut dengan sinetron. 

Sinetron atau yang dikenal sinema elektronik dalam wacana televisi 

Indonesia merupakan cerita yang dibuat untuk media televisi sudah menjadi 

bagian dari wacana publik dalam ruang sosial masyarakat, sinetron di Amerika 

Latin dikenal dengan Telenovela (Television Novela) dan di Amerika disebut 

(Movie) Made for Television (MTV) alias Television Movie
7
. Kehadiran sinetron 

di televisi merupakan satu bentuk aktualitas komunikasi dan interaksi manusia 

yang diolah berdasarkan alur cerita, untuk mengangkat permasalahan hidup 

manusia sehari-hari
8
. Tema sentral sinetron adalah hubungan interpersonal, 

perkawinan, perceraian, anak-anak dan lainnya, hal ini cocok dengan persoalan 

perempuan di wilayah domestik sehingga sinetron adalah suatu ruang dimana 

perhatian dan sudut pandang perempuan ditegaskan dan menjadi tempat 

                                                
5Kuswandi 1996, p.17 
6 Citrowinoto 2008, [online] 
7 Labib 2002, p.1 
8Kuswandi 1996, p. 131 
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perempuan bersenang-senang
9
. Selain itu, sinetron Indonesia yang memiliki 

kekuatan besar untuk terus bertahan dalam jajaran Top Ten adalah sinetron-

sinetron jenis seri dan serial, kemudian jika dilihat dari tema cerita sinetron drama 

(komedi dan rumah tangga), dan jika dilihat dari segmentasi sinetron untuk 

keluarga dan kelompok usia dewasa
10

. 

Dalam sejumlah sinetron berbagai sosok perempuan digambarkan serba 

buruk atau negatif (ronggeng penggoda nafsu lelaki, istri yang merangsang 

suaminya untuk melakukan korupsi, ibu kandung yang cerewet yang membuat 

anak mami jadi anak berandalan, dsb)
11

. Tema-tema sinetron atau sinema 

elektronika di televisi Indonesia jika dipaparkan tentang emansipasi wanita 

kisahnya hanya sebatas pertentangan antara kehidupan rumah tangga dengan 

kehidupan di luar rumah tangga itu
12

. Perempuan dalam media tidak lepas dari 

ideologi dominan di masyarakat yakni ideologi patriarkhi dimana perempuan 

diposisikan hanya sebagai pelengkap dalam keluarga agar terlihat ideal. Misalnya 

saja persoalan diskriminasi terhadap perempuan di ranah publik mulai dari 

pembatasan ruang gerak perempuan di tempat kerja sampai ketidakadilan 

penghargaan (pembedaan pembagian upah) terhadap perempuan yang bekerja 

karena adanya anggapan bahwa perempuan lebih pantas bekerja di sektor 

domestik
13

. Selain itu, dominasi laki-laki juga terlihat dalam hukum Islam seperti 

                                                
9
Barker 2004, p. 280 

10 Labib 2002, p.85-88 
11 Ibid, p.415 
12 Wardhana 2001, p.99 
13 Susanti 2005, p. 35 
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wanita tidak boleh tampil dalam kepemimpinan dan anak laki-laki memperoleh 

dua per tiga dari warisan sedangkan anak wanita sepertiga
14

.  

Komarovsky dalam buku Gender Roles „A Sociological Perspective‟ 

mengungkapkan bahwa : 

“….Males expect that the husband should be the superior achiever are the 

threatened by equal achievement in occupational roles between husband and 

wife15.” 

Sehingga dapat diartikan bahwa kebanyakan laki-laki memiliki harapan bahwa di 

dalam sebuah rumah tangga ia harus memiliki peran yang lebih dominan daripada 

perempuan dan laki-laki akan merasa terancam jika dianggap setara dengan 

perempuan terkait perannya di dalam rumah tangga. Apalagi jika perempuan 

sebagai wanita karier lebih beruntung dan berhasil menghidupi keluarganya, 

mengakibatkan sang ayah merasa tanggungjawabnya berkurang sebagai tulang 

punggung keluarganya dan cenderung bersikap tidak peduli terhadap 

keluarganya
16

. 

 Dominasi menurut Giddens (1986) tidak secara khusus menunjuk pada 

penggunaan kekerasan, namun dominasi terjadi ketika seseorang mampu 

menguasai sumber daya otoritatif (terkait dengan materi) dan alokatif (terkait 

dengan kemampuan manusia) dan yang tidak mampu menguasai akan mengalami 

diskriminasi
17

. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya patriarki 

sangatlah timpang. Seperti dalam “Serat Candrarini” yang merupakan karya sastra 

                                                
14 Handayani 2004, p. 35 
15 Lindsey 1990, p.163 
16 Gunarsa 1991, p. 249 
17 Sunarto 2009, p.55 
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Sri Susuhan Paku Buwono IV yang menunjukkan betapa rendahnya kedudukan 

perempuan di mata laki-laki yakni: 

“...setia kepada laki-laki, rela dimadu, mencintai sesama, terampil mengenai 

pekerjaan wanita (rumah tangga), pandai berdandan dan merawat diri, sederhana, 

pandai melayani kehendak laki-laki, menaruh perhatian kepada mertua dan gemar 

membaca buku yang berisi nasihat18.” 

Selain itu, perempuan sebagai istri dianggap sebagai pembantu suami dalam 

menentukan nilai-nilai yang akan menjadi tujuan hidup yang mewarnai hidup 

sehari-hari dan keluarga, dengan: 

“menjadi kekasih suami; menjadi pengabdi dalam membantu meringankan beban 

suami; menjadi pendamping suami, bila perlu membina relasi-relasi dalam 

pelaksanaan tanggung jawab social, menghadapi, mengatasi masalah baik diatasi 

sendiri atau bersama-sama; menjadi manajer keuangan yang dilimpahkan oleh 

suami.19” 

Fleming (1986) mengungkapkan jika seorang perempuan menjadi ibu rumah 

tangga sepenuhnya, suaminya akan menjadi lebih dominan, dominasi tersebut 

mengakibatkan ketergantungan dan dalam jangka panjang gaji suami akan 

menjadi faktor pengontrol dalam hidup
20

. 

 Pada saat ini, dominasi dalam rumah tangga tidak hanya bisa dilakukan 

oleh laki-laki saja melainkan juga oleh perempuan. Dominasi istri disini meliputi 

pengertian kecenderungan tindakan istri (sebagai pihak yang kuat) untuk 

menguasai pasangannya yaitu suami (sebagai pihak yang lemah). Terdapat 

beberapa alasan yang mengakibatkan istri mampu mendominasi suami antara lain 

penghasilan istri lebih besar, siklus keluarga, dan ketidakdewasaan emosi seperti 

yang diungkapkan di tabloid nova: 

                                                
18 Murniati 2004, p. 84 
19Gunarsa 1991, p. 253 
20Lindsey 1990, p.122 
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“...sifat dominan yang dimiliki seseorang cenderung menyebabkan yang lainnya 

“mengalah” dengan paksa, penghasilan material yang lebih besar ketimbang suami. 

Faktor lainnya adalah keluarga. Orang yang dominan juga merupakan cermin 

ketidakdewasaan secara emosi. Misalnya, ia tak percaya dengan kesetiaaan suami.21” 

Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaduan dari tiga orang suami yang 

mengaku mengalami kekerasan psikologis dari istri mereka ke Komisi 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang di bulan Oktober 

2008
22

. Ketiga istri mereka berpenghasilan lebih tinggi dan memegang 

kendali rumah tangga. Para suami ini merasa tertekan karena merasa 

istrinya memperlakukan mereka tidak dengan hormat, cenderung 

meremehkan, menghina dan menyalahkan kelemahannya.  

Gambaran tentang dominasi istri juga dapat dilihat pada sinetron komedi 

Suami-Suami Takut Istri di Trans TV. Sinetron komedi yang dihadirkan oleh 

TRANS TV ini digarap oleh Rumah Produksi Multivision Plus di bawah arahan 

sutradara Sofyan De Surza dan di produseri Anjasmara. Program ini tayang setiap 

Senin hingga Jumat, pukul 18.00 WIB sejak 15 Oktober 2007 dan mulai tanggal 

19 April 2010 berubah jam tayang menjadi pukul 07.30 WIB. Suami-Suami Takut 

Istri ini mengangkat fenomena tentang para suami yang takut pada istri mereka. 

Mereka semua memiliki kesamaan yaitu berada di bawah dominasi istri-istri 

mereka. 

Sinetron komedi yang berjudul Suami-Suami Takut Istri yang ditayangkan 

oleh Trans TV ini mendapatkan sambutan beranekaragam dari masyarakat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Yayasan SET, Gunawan Wiranto, 

                                                
21 Isnawati 2009, [online] 
22 Antara news 2008, [online] 
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dalam seminar Rating Publik III bertajuk menuju televisi ramah keluarga pada 

Kamis (16/4) di Jalan T Amir Hamzah Medan: 

”Berdasarkan rating yang dilakukan oleh Trans TV dan lembaga riset AC Nielsen, 

sinetron Suami-Suami Takut Istri memang mendapatkan posisi yang cukup tinggi di 

kalangan khalayak. Selain, karena jam tayang yang diposisikan pada saat semua 

orang bisa menonton (prime time) dan juga ide cerita yang berbeda dari sinetron-

sinetron pada umumnya yang meletakkan perempuan sebagai objek yang ditindas 

oleh laki-laki. Namun, hasil rating tersebut ternyata terdapat perbedaan dengan hasil 

riset rating publik tentang mutu siaran televisi yang digelar Yayasan SET yang 

bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Yayasan TIFA. 

Hasil penelitian yang melibatkan responden sebanyak 220 orang dari 11 kota besar 

Indonesia ini, justru menempati posisi terburuk kedua.23” 

Juga pendapat seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai sekretaris bahwa ia 

tidak menyukai tayangan ini karena dianggap berlebihan dan justru sahabatnya 

menganggap ia memiliki selera humor yang rendah karena tidak menyukai 

tayangan ini
24

. Pendapat berbeda diungkapkan oleh ibu rumah tangga lainnya 

yang menyukai tayangan ini karena dianggap menghibur dan bisa menjadi cermin 

sikap sehari-hari
25

.  

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengidentifikasi lebih lanjut 

tentang penerimaan ibu rumah tangga di Surabaya terhadap dominasi ibu rumah 

tangga pada sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV. Khalayak yang sejenis 

dengan tokoh utama dipilih dengan asumsi bahwa status yang sama akan 

memunculkan kedekatan secara psikologis dan dapat berguna dalam penggalian 

informasi. Selain itu, ibu rumah tangga berperan dalam penanaman norma-norma 

                                                
23 Khairani 2009, [online] 
24 Lintang 2009, [online] 
25 Elly 2009, [online] 
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yang akan dijadikan pegangan hidup
26

. Alasan lain ditunjukkan oleh Associate 

Director Marketing and Client Service AGB Nielsen Media Research Hellen 

Katherina kepada pers, dalam evaluasi dua bulanan, di Kantor AGB Nielsen 

Media Research, Gedung Mayapada Tower, Jakarta, Kamis (22/11) yang 

mengungkapkan bahwa: 

“... dari sisi status pekerjaan, ibu rumah tangga lebih banyak menonton program ber-

genre serial (sinetron) (15%) dan religi (15%). Jika dilihat dari lama waktu yang 

dihabiskan untuk menonton TV setiap harinya, konsumsi TV ibu rumah tangga 

adalah yang paling lama, yaitu rata-rata 3,2 jam atau 3 jam 12 menit setiap hari.27” 

Definisi ibu rumah tangga adalah perempuan yang sudah menikah, baik bekerja 

atau tidak. Faktor ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang bervariasi. 

Kota Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan, Surabaya memiliki 

ciri kota metropolitan dengan segala fasilitasnya. Masyarakat kota Surabaya 

heterogen sehingga permasalahan yang dihadapi juga kompleks. Selain itu, 

seluruh tayangan televisi swasta dapat diterima dengan baik di seluruh wilayah 

Surabaya. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Bagaimanakah penerimaan ibu rumah tangga di Surabaya terhadap 

dominasi ibu rumah tangga pada sinetron Suami-Suami Takut Istri di 

Trans TV?” 

                                                
26 Winoto 2000, p.5 
27 Pramono 2007, [online] 
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I.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerimaan 

(pemahaman dan pemaknaan) dari ibu rumah tangga di Surabaya terhadap 

dominasi ibu rumah tangga pada sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana 

khalayak dalam hal ini ibu rumah tangga di Surabaya mempersepsi dan 

menginterpretasikan sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV. 

 

I.5  Tinjauan Pustaka 

I.5.1. Perempuan dalam Media Massa 

Dalam sejarah masyarakat industri, hubungan antara media massa dan 

perempuan memiliki peran cukup penting dibuktikan dengan penampilan 

perempuan dalam berbagai media pop seperti media cetak, visual dan elektronik
28

. 

Tidak ada habisnya perempuan diperbincangkan baik dari segi kecantikannya, 

perilakunya, maupun perannya, seakan belum ada pengertian yang menyeluruh 

tentang perempuan. Perempuan dalam media pun tidak lepas dari ideologi 

dominan di masyarakat yakni ideologi patriarkhi dimana perempuan diposisikan 

hanya sebagai pelengkap dalam keluarga agar terlihat ideal. Tema-tema sinetron 

atau sinema elektronika di televisi Indonesia jika dipaparkan tentang emansipasi 

                                                
28 Baria 2005, p. 3 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERIMAAN IBU RUMAH TANGGA DI SURABAYA... NURUL AMINATI



 10 

 

 

 

wanita kisahnya hanya sebatas pertentangan antara kehidupan rumah tangga 

dengan kehidupan di luar rumah tangga (wanita karir)
29

. Wanita oleh media massa 

senantiasa digambarkan sangat tipikal yaitu tempatnya ada di rumah, berperan 

sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, tergantung pada pria, tidak mampu 

membuat keputusan penting, menjalani profesi yang terbatas, sebagai obyek 

pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan dan bersikap pasif
30

.  

Dalam sinetron Indonesia, peran perempuan selalu dominan, namun 

dominasi peran perempuan tersebut tidak diikuti membaiknya peran perempuan 

dalam seni peran tersebut, namun perempuan selalu dieksploitasi
31

. Keberadaan  

sosok wanita yang menempati posisi pinggiran lebih banyak ketimbang sebagai 

sosok utama. Jika ada yang menempatkan wanita sebagai sosok utama pun, maka 

ia memiliki peran ganda yakni berkarir dan juga ibu rumah tangga. Dalam 

sejumlah sinetron berbagai sosok perempuan digambarkan serba buruk atau 

negatif (ronggeng penggoda nafsu lelaki, istri yang merangsang suaminya untuk 

melakukan korupsi, ibu kandung yang cerewet yang membuat anak mami jadi 

anak berandalan, dsb)
32

. Perempuan (istri) selalu digambarkan sebagai sosok yang 

sangat bergantung pada suami dan ketika istri mampu mandiri maka memiliki 

potensi buruk atau negatif. 

 Mekanisme pemilihan tayangan oleh pengelola stasiun televisi hampir 

semuanya didasarkan pada rating televisi
33

. Pada sinetron Tersanjung (sinetron 

terlama yang selalu menempati peringkat pertama berdasarkan hasil survei 

                                                
29

 Wardhana 2001,  p.99 
30 Sunarto 2009, p.4 
31 Antara news 2008, [online] 
32 Wardhana 2001, p.415 
33 Effendy 2008,  p.13 
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audience rating ACNielsen
34

) tokoh utama perempuan selalu didera derita 

misalnya digandrungi bapak mertua, ditinggal kawin suaminya, dipaksa menikah 

dengan duda tua, dan seterusnya. Pada sinetron drama yang muncul di jam-jam 

utama (prime time) pencitraan perempuan lebih banyak masih stereotipe lemah, 

pasif, didominasi, sebagai simbol seks, cengeng, tidak mandiri bahkan sekarang 

ditambah watak yang kasar dan culas demikian juga peran perempuan tidak lepas 

dari peran ibu rumah tangga, remaja sekolah atau remaja yang sedang kuliah
35

. 

Tidak selamanya perempuan digambarkan demikian contohnya sinetron tahun 80-

an yang berjudul Losmen dimana seorang istri yang lebih gigih mencari 

penghasilan ketika suaminya telah pensiun daripada suaminya sendiri. Kemudian 

serial Office Boy dimana terdapat tokoh perempuan (Odah) yang mendominasi 

teman sekerjanya yang kebanyakan laki-laki. Selain itu, juga ada Kejar Tayang 

dimana perempuan diposisikan sama dengan laki-laki dan Suami-Suami Takut 

Istri yang menggambarkan suami yang takut istri kedua tayangan tersebut 

ditayangkan di Trans TV. 

 

I.5.2. Opera Sabun Khas Indonesia (Sinetron) 

 Sinetron atau yang dikenal sinema elektronik dalam wacana televisi 

Indonesia merupakan cerita yang dibuat untuk media televisi sudah menjadi 

bagian dari wacana publik dalam ruang sosial masyarakat
36

. Terminologi sinetron 

itu khas Indonesia yang artinya terminologi ini tidak ada dan tidak dikenal dalam 

dunia sinema Barat, khususnya pertelevisian Amerika Serikat, sinetron di 

                                                
34 Labib 2002,  p.84 
35 Antaranews 2008, [online] 
36 Labib 2002, p.1 
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Amerika Latin dikenal dengan Telenovela (Television Novela) dan di Amerika 

disebut (Movie) Made for Television (MTV) alias Television Movie
37

. Akan 

tetapi, cerita dalam sinetron yang ada di Indonesia tidak memiliki ciri khasnya 

sendiri melainkan mendapat pengaruh budaya telenovela atau soap opera, seperti 

yang diungkapkan Rachmah Ida dalam Watching Indonesian Sinetron: 

“The influences of western soap operas and Latin telenovelas in the creation of 

Indonesian, especially melodramatic genre, have also added to the diverse 

cultural landscape of the national sinetron in Indonesian television.
38

” 

Sinetron yang di dunia Barat dikenal dengan opera sabun memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

“Bentuk narasi dengan akhir mengambang  cerita berjangka waktu panjang, 

Lokasi inti  lokasi yang dipakai setting mudah diidentifikasi penonton, 

ketegangan antara konvensi realisme dan melodrama  gabungan antara 

kenyataan dan juga cerita yang dilebih-lebihkan dan tema yang berputar-putar dan 

hubungan interpersonal  perkawinan, perceraian, putus hubungan, jalinan baru, 

cekcok, balas dendam, dan cinta kasih.39” 

Sinetron pada umumnya disukai oleh perempuan, menurut Tania Modleski 

menyatakan perempuan tertarik pada opera sabun (sinetron) karena perempuan 

mampu mengikuti cara bertutur (naratif) yang bercorak feminin ketimbang yang 

maskulin
40

. Pernyataan ini juga didukung oleh Ien Ang yang mengungkapkan 

bahwa
41

 : 

“Many women enjoy watching series such as Cagney & Lacey an Monlighting, 

and it is likely that at least part of their pleasure is related to the „positive‟ 

representations of women thet both series offer.” 

                                                
37

 Ibid 
38 Ida 2009, p.68 
39 Barker 2004, p. 278-279 
40 Schement 2002, p.930 
41 Brown 1990, p.76 
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Artinya bahwa perempuan menyukai sinetron karena perempuan bisa melihat 

penggambaran diri mereka secara positif. 

Modleski mendefinisikan narasi feminin pada opera sabun sebagai: 

“cerita bersifat nonlinear, yang berarti tidak ada kejelasan tentang permulaan, bagian 

tengah, dan akhir cerita; didasarkan pada dialog ketimbang tindakan; memuat 

sejumlah interupsi dan menyebarkan perhatian dan kesetiaan bagi penonton.42” 

Ada beberapa faktor yang membuat sinetron ditonton begitu banyak pemirsa 

yaitu: 

“Isi pesannya sesuai dengan realitas sosial pemirsa, isi pesannya mengandung tradisi 

nilai luhur dan budaya masyarakat (pemirsa) dan isi pesannya lebih banyak 

mengangkat permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat.43” 

 Kehadiran sinetron di televisi merupakan satu bentuk aktualitas 

komunikasi dan interaksi manusia yang diolah berdasarkan alur cerita untuk 

mengangkat permasalahan hidup manusia sehari-hari. Cerita sinetron tidak hanya 

sekedar menjadi sajian menarik di layar kaca, tetapi juga telah menjadi bahan 

diskusi atau bahan “ngerumpi baru” di antara para ibu di kelompok arisan, antar 

anggota keluarga, bahkan tidak jarang nilai sosial di dalamnya hadir sebagai 

rujukan perilaku bagi para penggemarnya
44

. Secara tidak langsung sinetron  

memiliki daya tarik yang luar biasa dan kekuatan mampu mengkontruksi realitas 

sosial di masyarakat.
 
Tujuan dasar dari sinetron ini dilandaskan pada tujuan dan 

fungsi media televisi yakni to entertain (menghibur), to inform 

(menginformasikan) dan to educate (mendidik). Namun, seringkali isi pesan yang 

muncul berlawanan dengan kondisi sosial dan ini membuat pemirsa tidak 

                                                
42 Schement 2002, p.930 
43 Kuswandi 1996, p.130 
44 Labib 2002, p.1 
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mendapatkan manfaat secara khusus bagi kehidupanya (dalam aspek hubungan 

dan pergaulan sosial). Misalnya, sinetron pada umumnya juga dapat menyalurkan 

nilai-nilai “Jakartasentris”, yaitu situasi yang membuat Indonesia hendak 

dikerdilkan hanya menjadi Jakarta (budaya sebutan elo-gue)
45

.
 

 

1.5.3. Sinetron Komedi di Indonesia 

 Terdapat beberapa karakter sinetron yang mendominasi jam-jam siar 

utama (sinetron mainstream), yaitu dari sisi episode adalah jenis serial dan seri, 

dari sisi tema cerita merupakan jenis drama atau komedi, dari sisi segmentasinya 

merupakan sinetron keluarga dan dewasa yang mampu merangkul semua 

kalangan dan tidak terbatas etnis dan geografis tertentu, dan dari sisi kemasan 

memiliki corak budaya populer
46

. Sinetron drama dan sinetron komedi memiliki 

perbedaan yang jelas dalam cerita yang diangkat. Sinetron drama lebih 

menggambarkan pada kehidupan yang serba mewah dan Jakartasentris sedangkan 

sinetron komedi mengangkat keunikan dalam suatu komunitas: 

“Sinetron drama is always created in the urban-based settings of upper class 

communities with glossy and glamorous presentations. In contrast, sinetron comedy 

is typically produced by utilizing the „uniqueness‟ or the apparently bizarre 

characteristics of particular ethnic communities living in the marginal areas of 

metropolitan Jakarta.47” 

Menurut Bignell dalam bukunya “An Introduction to Television Studies” sebuah 

sinetron komedi harus memiliki kombinasi dari beberapa unsur yaitu: 

                                                
45 Effendy 2008, p.14 
46 Labib 2002, p.151 
47 Ida 2009, p.67-68 
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“Fictional narrative  ceritanya fiksi, Self-conscious performance  kesadaran diri 

dari lakon, Jokes and physical comedy  hiburan dan komedi yang melibatkan fisik, 

The presence of a studio audience denoted by laughter on the soundtrack  

kehadiran penonton di studio yang dilambangkan dengan suara tawa pada 

soundtrack.48”  

 Komedi televisi bergantung lebih pada kesadaran-diri lakonnya, dan 

kesediaan penonton untuk terlibat dengan dialog dan perilaku karakter yang 

berlebihan dimana hal itu dirancang untuk isyarat pengakuan norma sosial dan 

untuk melampaui itu maka dibuatlah menjadi lucu. Misalnya, Bajaj Bajuri yang 

ditayangkan di Trans TV, sinetron bernuansa Betawi ini menggambarkan tentang 

dominasi ibu mertua (Emak) dalam rumah tangga Oneng dan Bajuri. Selain itu, 

sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV berani mengangkat tema yang 

berbeda yakni tentang dominasi perempuan dalam rumah tangga. Pada umumnya, 

sinetron Indonesia selalu menempatkan perempuan sebagai posisi tersubordinasi 

akan tetapi pada sinteron ini justru sebaliknya walaupun temanya tetap tidak jauh 

dari urusan rumah tangga. Kedua sinetron ini sama-sama produksi Production 

House Multivision Plus akan tetapi mengangkat permasalahan yang berbeda 

namun memiliki keunikan (berbeda dari sinetron mainstream). Sinetron SSTI 

yang digarap oleh rumah produksi Multivision Plus di bawah arahan sutradara 

Sofyan De Surza dan di produseri oleh Anjasmara ini memang mampu 

memunculkan kontroversi dari berbagai pihak, di antaranya pihak KPI dan juga 

ibu-ibu rumah tangga yang menganggap tayangan ini kurang mendidik meskipun 

begitu sinetron ini tetap konsisten tayang. 

 

                                                
48 Bignell 2004, p.122 
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I.5.4. Power and Dominance dalam Relasi Gender Suami Istri dalam 

Rumah Tangga 

Power selalu mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu, ketika 

seseorang melakukannya, dan kepada siapa dia melakukannya. Dimana hal ini 

sangat mempengaruhi dalam memilih teman maupun calon pasangan hidup. 

Interpersonal power adalah kondisi yang memungkinkan seseorang untuk 

mengontrol perilaku orang lain. Power menurut French dan Raven memiliki lima 

tipe, yaitu: 

 Referent Power, over others when they wish to be like you or to be 

identified with you 

 Legitimate Power, over others when they believe you have the right, 

by virtue your position, to influence or control their behavior 

 Expert Power, over others when they see you as having expertise or 

knowledge 

 Information or Persuasion Power, over others when they see you as 

having the ability to communicate logically and persuasively 

 Reward and Coercive Powers, over others if you have the ability to 

reward them (it can be material or social)49 

Berdasarkan lima tipe power di atas setiap orang dapat mengetahui siapa yang 

dianggap mampu mengontrol keuangan dan juga siapa yang mampu untuk 

memenangkan adu argumen. Selain lima tipe tersebut, power juga memiliki lima 

prinsip terkait dengan interaksi seseorang dengan orang lain, yaitu: 

1. Power as Perception  powerful only extent that other people believe 

2. Power as Relational concept  an individual cannot be powerful without 

someone else being less powerful 

3. Power as Resource Based  based on finance or social background 

4. Power as Less Dependence and Interest  the person with less to lose has 

greater power 

                                                
49 Guerrero 2007, p. 315-316 
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5. Power as Enabling Disabling  people can use power to hone their skills 

and to achieve success 

6. Power as Prerogative  the partner with more power can make and break 

the rules50 

 Pada dasarnya, dalam setiap hubungan selalu ada power hanya saja terkadang 

tidak disadari. Power akan menjadi positif apabila tujuannya untuk memperbaiki 

kualitas pasangan dan akan menjadi buruk apabila tujuannya hanya ingin 

mengendalikan pasangan atau justru ingin merusak hubungan yang terjalin. 

 Power menjadi hal yang umum (lazim) dalam sebuah hubungan dimana 

para sarjana telah melabelinya dengan dominance dan submission sebagai dimensi 

dasar dari komunikasi interpersonal
51

. Dominasi berarti ekspresi dari kekuasaan 

melalui sikap. Dominasi sendiri ditentukan oleh sikap tunduk atau patuh dari 

orang lain. Dominasi menurut Giddens (1986) tidak secara khusus menunjuk pada 

penggunaan kekerasan, namun dominasi terjadi ketika seseorang mampu 

menguasai sumber daya otoritatif dan alokatif dan yang tidak mampu menguasai 

akan mengalami diskriminasi
52

.  

Dominasi memiliki kaitan yang erat dengan kekuasaan (power). 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa power adalah kapasitas 

(ability) untuk mempengaruhi tindakan atau perilaku orang lain sedangkan 

dominasi adalah tindakan seseorang untuk menguasai orang lain. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa dominasi adalah kelanjutan dari kekuasaan, atau dengan kata 

lain adalah penerapan dari kekuasaan. 

                                                
50 Wood 2004, p. 235-239 
51 Guerrero 2007, p.233-234 
52 Sunarto 2009, p.55 
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 Sehingga dominasi istri dalam keluarga disini meliputi pengertian 

kecenderungan tindakan istri (sebagai pihak yang kuat) untuk menguasai 

pasangannya yaitu suami (sebagai pihak yang lemah). Terdapat beberapa alasan 

yang mengakibatkan perempuan mampu mendominasi suami antara lain yaitu 

penghasilan istri lebih besar, siklus keluarga, dan ketidakdewasaan emosi seperti 

yang diungkapkan di tabloidnova.com: 

“...menurut Luciana I. Tangkilisan MAC, konselor hubungan keluarga, dalam diri 

setiap manusia pada dasarnya terdapat keinginan untuk mendominasi yang lainnya, 

sifat dominan yang dimiliki seseorang cenderung menyebabkan yang lainnya 

“mengalah” dengan paksa, penghasilan material yang lebih besar ketimbang suami. 

Faktor lainnya adalah keluarga, dimana seorang anak akan meniru pola bagaimana 

lingkungannya bertindak. Orang yang dominan juga merupakan cermin 

ketidakdewasaan secara emosi. Misalnya, ia tak percaya dengan kesetiaaan suami, 

sehingga pikirannya selalu dihantui oleh bayangan suaminya yang berselingkuh.53” 

Dominasi oleh salah satu pihak dalam hubungan suami istri bisa dikaitkan dengan 

relasi gender. Relasi gender merujuk kepada relasi kekuasaan di antara perempuan 

dan laki-laki, yang diungkapkan dalam serangkaian praktek, ide, representasi, 

termasuk pembagian kerja, peran dan sumber penghasilan diantara perempuan dan 

laki-laki, serta anggapan bahwa mereka memiliki kemampuan, sikap, keinginan, 

watak kepribadian, pola kepribadian dan sebagainya yang berbeda. Sebagai 

bagian dari budaya dominan (Jawa), pola relasi gender menunjukkan 

kecenderungan laki-laki diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke 

                                                
53 Isnawati 2009, [online] 
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bidang domestik
54

. Kecenderungan ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan 

antara kedua jenis kelamin. 

 Pada zaman sebelum masuknya feodalisme dan kolonialisme ditemukan 

bahwa keberadaan kaum perempuan justru lebih baik. Misalnya, mengapa 

perempuan Jawa harus tinggal di rumah karena rumah merupakan pusat 

pemerintahan dan pengambilan keputusan, lalu perempuan Irian dan Nusa 

Tenggara Timur memiliki kuasa penuh dalam menentukan kehidupan 

berkeluarga, diaktakan pula banyak cerita rakyat yang menunjukkan bahwa 

banyak perempuan yang berperan dalam krisis dan dalam sejarah juga terlihat 

peran perempuan dalam perang kemerdekaan bangsa
55

. Perubahan ke tahap 

feodalisme menggeser kedudukan dan peranan perempuan lewat ajaran raja-raja 

kemudian kolonialisme dan imperialisme serta agama mendorong semakin 

kuatnya patriarkhi atau merendahnya kedudukan perempuan
56

. Kemudian sedikit 

demi sedikit mengalami perbaikan sejak dihapusnya politik Panca Dharma Wanita 

yang dibuat pada era Soeharto pada tahun 2000
57

. Tidak sepenuhnya budaya 

patriarhi hilang di Indonesia apalagi sifatnya yang telah mengakar dalam berbagai 

aspek kehidupan
58

. 

 

1.5.5. Ibu Rumah Tangga sebagai Khalayak Televisi 

Sebagai media massa, pemirsa televisi memiliki sifat yang heterogen 

sehingga sangat sulit untuk benar-benar mengerti selera khalayak melalui siaran. 

                                                
54

 Novianto 2004, p. 6 
55 Murniati 2004, p.81 
56 Ibid, p.82 
57 Kalyanamedia 2004, p.10 
58 Murniati 2004, p.85 
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Pada dasarnya, televisi tidak mungkin untuk memuaskan semua orang pada saat 

yang bersamaan karena bersifat umum. Televisi dapat dilihat setiap orang yang 

memiliki status sosial, pendidikan, usia, paham atau kepercayaan yang berbeda-

beda. Akan tetapi mereka semua menginginkan hal yang sama yaitu siaran televisi 

yang baik, mampu memenuhi keinginan mereka untuk mendapatkan informasi 

dan juga hiburan. 

Penelitian Budiman (2002) yang membahas tentang apa yang dilakukan 

oleh pemirsa (audiens) terhadap televisi dan bagaimana mereka memperlakukan 

televisi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hasilnya, ada empat hubungan yang 

terjadi antara pemirsa dan televisi, yaitu: 

1. Menonton televisi adalah tindakan menjalin dan/atau memutuskan ikatan 

interpersonal. Dengan menonton televisi orang sekaligus dapat mempererat atau 

sebaliknya merenggangkan jalinan komunikasi antar-pribadi satu dengan yang lain. 

2. Menonton televisi adalah mendapatkan beraneka pengalaman: bersantai, belajar, 

bermain, mengasuh, dan lain-lain. 

3. Dengan kehadiran suaranya sebagai suara latar (background noise), tindakan 

menonton televisi adalah sekaligus menjadikannya sebagai teman yang setia seperti 

halnya manusia. 

4. Menonton televisi adalah sekaligus tindakan mengelola kekuasaan.59 

Ibu rumah tangga memiliki beragam peran yang erat kaitannya dengan 

kebudayaan dimana ia berada dan kedudukannya dalam keluarga dan 

masyarakat
60

. Konsep ibu rumah tangga menurut Anggadewi Moesono (1967) 

adalah kedudukan sosial yang diperoleh di lingkungan keluarga
61

. Kedudukan 

tersebut memberi konsekuensi terhadap hak dan kewajiban tertentu. Pada 

umumnya, permasalahan yang dihadapi perempuan adalah pembedaan gender 

                                                
59 Paryo 2008, [online] 
60 Gunarsa 2001, p. 251 
61 Winoto 2000, p.4 
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laki-laki dan perempuan pada masyarakat, sehingga perempuan cenderung tidak 

memiliki kesetaraan dengan laki-laki, lalu mucul feminisme untuk 

mengkonstruksi strategi politis yang digunakan untuk melakukan intervensi ke 

dalam kehidupan sosial demi mengabdi kepada kepentingan perempuan
62

. Hal itu 

juga menjadi dasar peran ibu rumah tangga saat ini tidak hanya berkutat dalam 

sektor domestik saja melainkan juga berperan dalam masyarakat (mencari nafkah 

di luar rumah)
63

. Sehingga pendapat dan pengetahuan yang dimiliki dan 

dikeluarkan oleh perempuan tidaklah lagi dipandang sebelah mata. Saat ini, peran 

perempuan semakin terlihat jelas dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, 

ibu rumah tangga memiliki peran yang penting dalam keluarga dan rumah tangga, 

selain itu ibu rumah tangga juga mampu berperan sebagai khalayak aktif dalam 

penggunaan media. Ibu rumah tangga juga merupakan khalayak potensial terbesar 

televisi karena khalayak ini ditemukan paling banyak dan menghabiskan waktu 

paling lama dalam menonton televisi
64

. 

Ibu rumah tangga yang berperan sebagai khalayak aktif dalam penggunaan 

media tentunya dalam memaknai suatu tayangan akan melalui proses encoding 

dan decoding. Menurut Hall, semua gambar dan teks akan melalui proses 

encoding (penyandian) dan decoding (penerjemahan) dimana proses penyadian 

terkait dengan setting budaya tertentu dan kemudian akan diterjemahkan oleh 

pemirsa, pembaca ataupun konsumen. Ini pula yang mempengaruhi ibu rumah 

tangga dalam memaknai pesan yang ada dalam suatu tayangan televisi. Hall 

berpendapat bahwa ada tiga posisi pemirsa dalam berperan sebagai decoder: 

                                                
62 Barker 2004, p. 234 
63 Gunarsa 2001, p. 252-254 
64 Sunarto 2009, p. 94 
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1. Dominant-hegemonic reading: pemirsa/ pembaca/ konsumen mengidentifikasi dan 

menerima pesan dominan gambar atau teks (seperti acara televisi) secara begitu saja 

(terpengaruh). 

2. Negotiated reading: pemirsa/ pembaca/ konsumen menegosiasikan sebuah 

interpretasi dari teks dan maknanya yang mungkin tidak dari produsen (dapat 

berkompromi dengan tayangan yang ada). 

3. Oppositional reading: pemirsa/ pembaca/ konsumen mengambil posisi berlawanan, 

dengan benar-benar tidak setuju dengan posisi ideologis yang diwujudkan dalam teks 

atau menolak sama sekali.65 

Kegemaran perempuan menonton film-film melodrama tentu saja bukan 

hal yang baru, misalnya sinetron menjadi bahan ngerumpi para ibu di kelompok 

arisan dan mampu menghapal lagu-lagu tema sinetron
66

. Kemudahan akses 

menonton televisi bagi ibu rumah tangga bisa menjadikan ibu rumah tangga dekat 

dengan televisi, karena ibu rumah tangga menghabiskan sebagian besar waktunya 

di rumah. Pada umumnya, bagi ibu rumah tangga kegiatan menonton TV 

dilakukan sambil melakukan kegiatan rumahan lainnya dan terkadang tetangga 

ada yang datang ke rumah dan ikut bergabung dan menjadikan televisi sebagai 

sarana berbagi kesedihan, kebahagiaan dan pengalaman pribadi
67

. Hal yang tidak 

jauh berbeda juga terjadi pada ibu rumah tangga yang juga bekerja di luar rumah 

seperti yang diungkapkan oleh Dorothy Hobson (1990) bahwa para perempuan itu 

juga menjadikan sinetron sebagai salah satu topik pembicaraan kemudian 

pembicaraan tentang program diperpanjang menjadi lelucon tentang jenis program 

yang ditonton dan disukai dan ini menjadi bagian dari persepsi budaya dari kedua 

program dan mereka yang menyukainya, ketika suatu program ramai dibicarakan 

maka banyak perempuan akan menontonnya agar bisa terlibat dalam percakapan 

                                                
65 Nilan 2008, p. 64 
66 Labib 2002, p.2 
67 Ida 2009, p.180 
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tersebut agar mereka tidak diacuhkan
68

. Dengan demikian, ibu rumah tangga 

menjadi khalayak penting dalam penelitian ini karena peneliti ingin 

mendeskripsikan pemahamannya, pemaknaannya dan perasaannya terhadap 

dominasi ibu rumah tangga dalam sinetron Suami-Suami Takut Istri. 

 

I.5.6. Reception Analysis 

Studi penerimaan (reception study) pada awalnya dilakukan hanya seputar 

politik dan teori saja. Namun, tahun 1986 David Morley melakukan riset audience 

mengenai program televisi The Nation Wide. Morley memfokuskan pada 

bagaimana makna dikonstruksi melalui interaksi teks media dan posisi sosial dan 

dialog anggota khalayak
69

. Reception diasosiasikan dengan pemikiran bahwa 

khalayak adalah aktif dalam memperhatikan teks media. 

Analisis resepsi merupakan metode yang efektif untuk meneliti khalayak 

dalam modern cultural studies. Analisis resepsi menekankan adanya peranan 

penerima pesan  teks media atau reader dalam proses decoding dari sebuah teks 

media. Karakteristik reception analysis sebagai kajian cultural studies menurut 

Dennis McQuail dalam buku Audience Analysis adalah: 

1. teks media harus dibaca melalui persepsi audience-nya. 

2. proses penggunaan media dan bagaimana media tersebut menampilkan dirinya dalam 

konteks tertentu merupakan inti permasalahan yang akan diteliti. 

3. audience pada jenis media tertentu seringkali memunculkan interpretative 

communities yang berbeda, tetapi tetap saling berbagi wacana dan kerangka kerja 

media yang bersangkutan. 

4. audience tidak pasif, tetapi kadang ada audience yang lebih berpengalaman atau 

yang lebih aktif dari audience lainnya. 

                                                
68 Brown, p.67-68 
69 Noegroho 2005, [online] 
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5. menggunakan metode kualitatif dan sifatnya mendalam.70 

Makna  tidak hadir begitu saja tetapi muncul dari hasil interpretasi 

seseorang yang dipengaruhi oleh latar belakang budayanya, berkaitan dengan 

frame of reference dan field of experience seseorang. Selain itu, pemaknaan 

terhadap teks tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan pengalaman partisipan 

terhadap teks-teks lainnya. Teks bisa menstrukturkan aspek makna dengan 

memandu pembacanya, namun dia tidak dapat memapankan makna, yang 

merupakan hasil dari interaksi antar teks dengan imajinasi pembacanya
71

. 

Studi penerimaan khalayak dapat mengungkap bagaimana orang-orang 

menggunakan teks budaya dan efek apa yang mereka implikasikan ke dalam 

kehidupan sehari-hari. Semua teks yang dibaca akan dimaknai berbeda oleh 

pembacanya tergantung perspektif dan posisi pembacanya. Studi penerimaan 

khalayak dalam cultural studies dapat menjelaskan perbedaan interpretasi 

khalayak dalam memahami teks. Teks mengandung bacaan yang bermacam-

macam tergantung pada perspektif dan posisi dari si pembaca (reader). 

 

I.6 Metodologi Penelitian 

I.6.1  Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif 

diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, uraian, 

dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, 

organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut 

                                                
70 McQuail 1997, p.19 
71 Barker 2004, p.34 
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pandang yang utuh, komprehensif dan holistik
72

. Sehingga dengan penelitian 

kualitatif dapat menjelaskan fenomena sosial yang terjadi berdasarkan „frame of 

reference‟ dan „field of experience‟ dari subjek yang diteliti. Kemudian metode 

yang digunakan adalah reception analysis dengan pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada partisipan. 

 

I.6.2  Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana bertujuan 

menggambarkan karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemahaman dan 

pemaknaan dari ibu rumah tangga di Surabaya terhadap dominasi perempuan 

dalam rumah tangga pada Sinetron Suami-Suami takut Istri di Trans TV. 

 

I.6.3  Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu-

individu yang merupakan ibu rumah tangga yang memiliki karakteristik yang 

heterogen, yang menonton sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV, berusia 

lebih dari 30 tahun (berdasarkan newsletter Februari 2010 agbnielsen.com 

penonton setia sinetron adalah wanita berusia 30 tahun ke atas), memiliki etnisitas 

yang beranekaragam dan berdomisili di kota Surabaya. Karakteristik heterogen 

yang dimaksud adalah (menurut Mappiare  bisa dilihat melalui peranannya)
73

 : 

                                                
72 Ruslan, 2003, p. 215 
73 Permadi  2007, [online] 
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1. Peranan sebagai istri dan ibu secara tradisional  seluruh waktunya untuk mengurus 

anak dan suami. 

2. Sebagai pendamping setia suami atas izinnya, ikut berpartisipasi untuk kesenangan 

dan kegembiraan bersama, seperti yang ingin dicapai oleh individu pada umumnya 

 istri bisa mengembangkan potensinya dalam kegiatan sosial atau bekerja paruh 

waktu. 

3. Sebagai partner dan berperan tidak bergantung secara ekonomis pada suami dan 

punya kuasa sama dalam mengelola keluarga  istri memiliki hak bekerja di luar 

rumah atau bekerja full-time. 

Informan yang dibutuhkan berjumlah 5-8 orang hingga menemukan data jenuh. 

Data jenuh adalah situasi di mana data telah didengar sebelumnya dan peneliti 

tidak perlu melakukan wawancara lebih lanjut apabila tidak menambah temuan 

atau mengulangi yang sudah ditemukan dalam wawancara sebelumnya. 

 

I.6.4  Unit Analisis 

Satuan analisis dalam penelitian ini adalah narasi-narasi kualitatif yang 

diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan ibu rumah tangga tentang 

narasi dominasi perempuan dalam rumah tangga pada Sinetron Suami-Suami 

Takut Istri. 

 

I.6.5  Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini terdiri dari data primer maupun sekunder. Data primer 

berupa opini, pemahaman dan pemaknaan informan terhadap sinetron komedi 

Suami-Suami Takut Istri dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, majalah, 

jurnal dan internet. 

Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan 

wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan 
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pertanyaan terbuka kepada beberapa informan untuk menggali pendapat informan 

tentang beberapa hal
74

. Wawancara mendalam (indepth interview) dipilih karena 

membuat informan dapat dengan leluasa dalam mengungkapkan pemikiran, 

perasaan, serta pendapatnya mengenai topik tertentu tanpa harus terpengaruh 

pendapat orang lain, serta menghindari adanya dominasi dari peserta diskusi yang 

kadang terjadi dalam focus group discussion (FGD). Jumlah informan yang 

dibutuhkan dalam penelitian adalah 5-8 orang hingga menemukan data jenuh. 

Sebelum menentukan informan yang sesuai, dilakukan screening test berupa 

kuesioner untuk mengetahui data kualitatif responden. Berdasarkan data tersebut 

peneliti menyeleksi dan memilih responden untuk dijadikan informan dalam 

penelitian ini. Karakteristik informan yang dipilih disesuaikan dengan sasaran 

penelitian yaitu ibu rumah tangga yang memiliki karakteristik yang heterogen, 

yang menonton sinetron Suami-Suami Takut Istri di Trans TV, berusia lebih dari 

30 tahun (berdasarkan newsletter Februari 2010 agbnielsen.com penonton setia 

sinetron adalah wanita berusia 30 tahun ke atas), memiliki etnisitas yang 

beranekaragam dan berdomisili di kota Surabaya. Karakteristik heterogen yang 

dimaksud adalah (menurut Mappiare  bisa dilihat melalui peranannya)
75

 : 

1.Peranan sebagai istri dan ibu secara tradisional  seluruh waktunya untuk mengurus 

anak dan suami. 

2.Sebagai pendamping setia suami atas izinnya, ikut berpartisipasi untuk kesenangan 

dan kegembiraan bersama, seperti yang ingin dicapai oleh individu pada umumnya 

 istri bisa mengembangkan potensinya dalam kegiatan sosial atau bekerja paruh 

waktu. 

                                                
74 Champion & Black 1999, p. 314-315 
75 Permadi  2007, [online] 
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3.Sebagai partner dan berperan tidak bergantung secara ekonomis pada suami dan 

punya kuasa sama dalam mengelola keluarga  istri memiliki hak bekerja di luar 

rumah atau bekerja full-time. 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur karena 

bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap 

pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, 

gender, usia, tingkat, pendidikan, pekerjaan, dsb.) responden yang dihadapai. 

Orang yang diwawancarai harus dianggap subjek yang aktif mengkonstruksi 

dunia kognitifnya, dan pewawancara harus berusaha menangkap alam makna 

tersebut
76

. 

Hasil wawancara tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk transkrip dan 

dijadikan sumber data yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan. Selain itu 

peneliti juga mengamati respon-respon yang diberikan informan untuk 

mendapatkan makna yang sesungguhnya dan untuk memahami respon yang 

diberikan. Hal ini dapat memudahkan peneliti untuk dapat menemukan informasi 

yang dibutuhkan berkaitan dengan tayangan sinetron Suami-Suami Takut Istri di 

Trans TV. Dalam melakukan interview, sebelumnya peneliti harus membina 

hubungan baik dengan informan hal ini dilakukan agar wawancara bisa berjalan 

sesuai dengan keinginan peneliti dan informan pun akan dengan senang hati 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. 

                                                
76 Mulyana, 2004, p.97 
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I.6.4  Teknik Analisis Data 

Setelah wawancara dilakukan, peneliti membuat transkrip wawancara. 

Artinya, peneliti harus menulis setiap pernyataan dari informan serta catatan yang 

memuat observasi, perasaan dan refleksi diri. Tahap analisis data dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mereduksi hasil wawancara. Peneliti memilah-memilah hasil wawancara yang 

sesuai dengan tema utama. 

2. Mengkategorisasikan hasil wawancara yang telah direduksi ke dalam beberapa 

sub topik. 

3. Menginterpretasi jawaban yang diberikan oleh informan dan mengkaitkannya 

dengan teori pada tinjauan pustaka. 

Peneliti harus menjaga agar wawancara yang berlangsung tetap bersifat 

conversational atau dalam konteks dialog. Hal-hal yang akan diberi perhatian 

khusus dalam indepth interview adalah : 

1. Respon, atau tanggapan yang diberikan oleh informan, mencakup kata-kata, 

pilihan bahasa dan kecepatan menaggapi pertanyaan. 

2. Observasi, mengenai bahasa non verbal dari informan. 

3. Refleksi, atau kesan yang ditangkap oleh peneliti sesudah melakukan 

wawancara. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN 

 

II.1 Perkembangan Sinetron di Indonesia 

Sinetron adalah kependekan dari sinema elektronik yang ditayangkan oleh 

stasiun televisi dan harus berbagi dengan iklan sebagai pendukung berlangsungnya 

acara tersebut
77

. Cerita sinetron tidak hanya sekedar menjadi sajian menarik di layar 

kaca, tetapi juga telah menjadi bahan diskusi atau bahan “ngerumpi baru” di antara 

para ibu di kelompok arisan, antar anggota keluarga, bahkan tidak jarang nilai sosial 

di dalamnya hadir sebagai rujukan perilaku bagi para penggemarnya
78

. Secara tidak 

langsung sinetron  memiliki daya tarik yang luar biasa dan kekuatan mampu 

mengkontruksi realitas sosial di masyarakat. 
 

Acara film (sinetron, film kartun, film impor, maupun drama komedi) di 

televisi mencapai 50-60% lebih tinggi dari program-program lainnya
79

. Ini 

membuktikan bahwa program sinetron menjadi bagian penting dari semua stasiun 

televisi yang ada. Tidak perlu diragukan lagi bahwa sinetron adalah program yang 

sangat penting bagi sebagian besar stasiun televisi. Prime time pun menjadi jam 

tayangan yang dipenuhi program ini bahkan beberapa stasiun televisi bahkan masih 

bersaing dengan program sinetron hingga tengah malam. Hingga saat ini, tampaknya 

                                                
77 Wirodono 2006, p.27 
78 Labib 2002, p.1 
79 Wirodono 2006, p.11 
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sinetron masih menjadi program yang paling banyak ditonton. Seperti yang 

diungkapkan Racmah Ida dalam bukunya “Watching Indonesian Sinetron” : 

“Sinetron have mostly dominated the primetime of the national programming 

schedule. The shows have also become the most-watched televisions programs over a 

decade and have been exploited as the mechanism to attract commercial advertising for 

the private television stations and the sinetron producers.” 

Produksi sebuah sinetron baru marak pada tahun 1992-1993, ketika itu 

Menpen Harmoko menegaskan komposisi presentase acara lokal-impor dalam televisi 

Indonesia
80

. Perkembangan sinetron dari tahun ke tahun semakin pesat seiring dengan 

bertambahnya jumlah stasiun televisi dan Production House (PH) yang ada. 

Multivision Plus adalah perusahaan produsen sinetron (Production House) yang 

mengawali dan mengubah bisnis sinetron menjadi sebuah industri modern atau 

disebut “Pabrik Sinetron”
81

. Beberapa perusahaan sinetron yang ada di Indonesia 

antara lain Indika Entertainment, Rapi Film, Star Vision, MD Entertainment, dan 

masih banyak lagi. Dalam satu tahun saja, Multivision mampu memproduksi puluhan 

judul sinetron jenis drama dengan ratusan jam tayang
82

. Maka, jika jumlah rumah 

produksi semakin banyak jumlah sinetron di televisi pun akan semakin banyak.  

Sinetron menjadi hal yang menarik bagi para penikmatnya dikarenakan ada 

realitas sosial media yang memiliki daya tarik luar biasa sehingga orang rela bertahan 

beberapa jam di layar kaca. Sehingga bisa dikatakan media (sinetron) memiliki 

                                                
80 Ibid, p.28 
81 Labib 2002, p.56 
82 Ibid, p.47 
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kekuatan dalam mengkonstruksi realitas sosial. Televisi sangat berkepentingan agar 

sinetron yang ditayangkan mampu meraih popularitas tinggi. Sementara produsen 

sinetron harus mengikuti standar televisi yang menayangkannya sehingga interaksi 

keduanya menjadi sangat penting untuk menciptakan sinetron yang digemari oleh 

pemirsa televisi. Setiap stasiun televisi memiliki standarnya masing-masing dalam 

membeli sebuah sinetron. Misalnya saja memperhatikan track record rumah produksi 

yang sudah dikenal memiliki kualitas dan kredibilitas, manfaat sinetron bagi pemirsa, 

alur cerita, dan artis yang digunakan. 

Terdapat beberapa karakter sinetron yang mendominasi jam-jam siar utama 

(sinetron mainstream), yaitu dari sisi episode adalah jenis serial dan seri, dari sisi 

tema cerita merupakan jenis drama atau komedi, dari sisi segmentasinya merupakan 

sinetron keluarga dan dewasa yang mampu merangkul semua kalangan dan tidak 

terbatas etnis dan geografis tertentu, dan dari sisi kemasan memiliki corak budaya 

populer
83

. Munculnya sinetron yang berbeda dari mainstream menjadi hal yang 

menarik misalnya saja Si Doel Anak Sekolahan, Bajaj Bajuri dan sinetron misteri 

religius. Sinetron yang justru ceritanya berbeda dari mainstream (tema cinta, kelas 

atas dan bertaburan wanita cantik/ pria tampan) ini malah meledak di pasaran
84

. 

Sinetron drama komedi yang juga mengangkat tentang keluarga antara lain adalah Si 

Doel Anak Sekolahan, Bajaj Bajuri dan Suami-Suami Takut Istri. Ketiga sinetron ini 

merupakan sinetron yang cukup fenomenal di masyarakat, ceritanya dibangun 

                                                
83 Labib 2002, p.151 
84 Wardhana 2001, p.30 
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melalui realitas sosial yang ada di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa untuk 

membuat sinetron meledak di pasaran tidak harus mengikuti tema-tema arus besar 

saja melainkan kreativitas dalam membuat ide cerita yang menarik dan segar. 

 

II.2 Gambaran Ibu Rumah Tangga dalam Sinetron di Indonesia 

Dalam sejarah masyarakat industri, hubungan antara media massa dan 

perempuan memiliki peran cukup penting dibuktikan dengan penampilan perempuan 

dalam berbagai media pop seperti media cetak, visual dan elektronik
85

. Tidak ada 

habisnya perempuan diperbincangkan baik dari segi kecantikannya, perilakunya, 

maupun perannya, seakan belum ada pengertian yang menyeluruh tentang 

perempuan. Perempuan dalam media pun tidak lepas dari ideologi dominan di 

masyarakat yakni ideologi patriarkhi dimana perempuan diposisikan hanya sebagai 

pelengkap dalam keluarga agar terlihat ideal. Tema-tema sinetron atau sinema 

elektronika di televisi Indonesia jika dipaparkan tentang emansipasi wanita kisahnya 

hanya sebatas pertentangan antara kehidupan rumah tangga dengan kehidupan di luar 

rumah tangga itu
86

. 

Dalam sinetron Indonesia, keberadaan sosok wanita yang menempati posisi 

pinggiran lebih banyak ketimbang sebagai sosok utama. Jika ada yang menempatkan 

wanita sebagai sosok utama pun, maka ia memiliki peran ganda yakni berkarir dan 

juga ibu rumah tangga. Dalam sejumlah sinetron berbagai sosok perempuan 

                                                
85 Baria 2005, p. 3 
86 Wardhana 2001, p.99 
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digambarkan serba buruk atau negatif (ronggeng penggoda nafsu lelaki, istri yang 

merangsang suaminya untuk melakukan korupsi, ibu kandung yang cerewet yang 

membuat anak mami jadi anak berandalan, dsb)
87

. Perempuan (istri) selalu 

digambarkan sebagai sosok yang sangat bergantung pada suami dan ketika istri 

mampu mandiri maka memiliki potensi buruk atau negatif. Dalam sinetron 

Tersanjung (sinetron terlama yang selalu menempati peringkat pertama berdasarkan 

hasil survei audience rating ACNielsen) tokoh utama perempuan selalu didera derita 

misalnya digandrungi bapak mertua, ditinggal kawin suaminya, dipaksa menikah 

dengan duda tua, dan seterusnya. Tidak ada gambaran perempuan secara menyeluruh 

yang mandiri, baik, tidak selalu menderita dan tidak meneteskan air mata. 

Si Doel Anak Sekolahan sebagai sinetron komedi situasi yang fenomenal 

dibuktikan dengan penayangannya yang berulang-ulang di RCTI tahun 1994, Indosiar 

tahun 2000 dan tahun ini pun RCTI kembali menayangkan sinetron ini. Pada sinetron 

ini peran ibu rumah tangga terlihat pada ibu Si Doel dimana perannya tidak jauh dari 

kegiatan pada sektor rumah tangga dan setia pada suami. Sinetron sejenis lainnya 

adalah Bajaj Bajuri, peran ibu rumah tangga terlihat pada tokoh Oneng yang juga 

perannya berkisar di sektor rumah tangga yang setia pada suami dan selalu 

mendukung suami. Suami-Suami Takut Istri juga mengisahkan tentang ibu rumah 

tangga yang bekerja pada sektor domestik akan tetapi perbedaannya terlihat pada 

sikap istri yang lebih mendominasi suami misalnya istri yang marah-marah karena 

gaji suaminya sedikit, istri tidak mau memasak karena asyik ngobrol dengan tetangga 

                                                
87 Ibid, p.415 
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dan juga kegiatan ibu-ibu rumah tangga yang saling membicarakan kejelekan 

suaminya. 

Suami-Suami Takut Istri merupakan sinetron yang bergenre komedi situasi, 

secara umum sinetron ini menggambarakan sosok ibu rumah tangga yang hanya 

bekerja pada sektor domestik. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari sinetron lainnya 

yaitu para ibu rumah tangga pada sinetron ini bukanlah perempuan yang lemah dan 

tunduk pada suami justru merekalah yang mengontrol suami mereka. Sinetron ini bisa 

dikatakan sukses karena dinobatkan sebagai sinetron ber-genre komedi situasi 

terpanjang yang pernah ditayangkan di Indonesia (sinetron ini muncul pada bulan 

Oktober tahun 2007), bahkan pihak produser Multivision Plus yakin bahwa SSTI 

akan tercatat dalam rekor MURI. 

 

II.3 Khalayak Sinetron SSTI : Sinetron dan Ibu Rumah Tangga 

Media televisi memiliki posisi yang istimewa dalam masyarakat, hal ini dapat 

dilihat dari karakteristik yang memberikan kemudahan maksimal kepada khalayaknya 

yakni tidak perlu keluar rumah, bersifat gratis, tidak memerlukan kemampuan baca 

yang tinggi dan mencapai khalayak yang heterogen sekaligus
88

. Fiske dan Hartley 

pada tahun 1978 mengatakan bahwa televisi dapat disamakan prinsipnya dengan 

seorang “Bard” atau “Storyteller” atau bisa dikatakan sebagai seorang 

“pendongeng”
89

. Peran dari “Pendongeng” ini yang utama adalah menceritakan 

                                                
88 Siregar 2001, p.1-2 
89 Citrowinoto 2008, [online] 
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tentang sebuah dunia yang lebih luas dan menceritakan kebudayaan yang lebih lebar 

dari masyarakatnya. Maka peran dari “pendongeng” tersebut muncul secara jelas 

pada salah satu produk televisi yakni film atau film seri yang biasa disebut dengan 

sinetron. Film cerita yang dibuat untuk media televisi, yang dalam wacana televisi 

Indonesia disebut sinema elektronik (sinetron) sudah menjadi wacana publik dalam 

ruang sosial masyarakat
90

. Menurut Dorothy Hobson dalam „Women audiences and 

The Workplace‟ perempuan menjadikan program televisi sebagai wacana umum 

dalam kehidupannya
91

 : 

“...women use television programs as part of their general discourse on their own 

lives, the lives of their families and friends and to add interest to their working lives.” 

Ditemukan juga bahwa secara khusus kaum wanita lebih bersemangat dan aktif 

daripada kaum pria dalam membahas apa yang mereka lihat dan apa arti dari yang 

mereka lihat tersebut, mereka pun mampu mengabaikannya begitu saja
92

. 

Kualitas yang membagi perempuan, seperti kelas, etnisitas, usia, pendidikan, 

selalu dirasa kurang penting daripada kualitas pemersatu yang diberikan kepada 

perempuan seperti ketidakmampuan untuk mengetahui atau mengatakan apa yang 

mereka inginkan, keasyikan dengan hal-hal yang romantis dan hubungan, 

kemampuan untuk merawat, memelihara, dan sebagainya
93

. Perempuan (ibu rumah 

tangga) sebagai khalayak televisi khususnya sinetron pada dasarnya menganggap 

                                                
90 Labib 2000, p.1 
91 Brown 1990, p.62 
92 Burton 2008, p.248 
93 Brown 1990, p.25 
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bahwa televisi itu tidak realistis (termasuk sinetron)
94

. Para perempuan tersebut 

mengambil identitas perempuan dalam adegan televisi tidak untuk mencerminkan 

identitas masing-masing, akan tetapi untuk keberadaan komunal mereka yang artinya 

adalah penghakiman dan penilaian itu muncul atas dasar pengalaman dari 

lingkungan
95

. Kemudian mereka berbagi pengalaman pribadi dalam melihat tayangan 

televisi dengan tetangga dan juga kenalan mereka baik di rumah maupun di tempat 

tetangga. 

Menurut Virginia Nightingale (1990) perempuan dianggap sangat terobsesi 

oleh keluarga, akan tetapi dalam beberapa kasus keluarga dapat digantikan oleh 

teman-teman perempuan karena mereka dapat saling berbagi emosi dan air mata
96

. 

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada ibu rumah tangga yang juga bekerja di 

luar rumah seperti yang diungkapkan oleh Dorothy Hobson dalam (1990) bahwa para 

perempuan itu juga menjadikan sinetron sebagai salah satu topik pembicaraan 

kemudian pembicaraan tentang program diperpanjang menjadi lelucon tentang jenis 

program yang ditonton dan disukai dan ini menjadi bagian dari persepsi budaya dari 

kedua program dan mereka yang menyukainya, ketika suatu program ramai 

dibicarakan maka banyak perempuan akan menontonnya agar bisa terlibat dalam 

percakapan tersebut agar mereka tidak diacuhkan
97

. Ketika menonton televisi pun 

perempuan selalu berada dalam dominasi pria dimana ketika ada pria di rumah maka 

                                                
94 Ida 2009, p.223 
95 Ibid, p.224 
96 Brown 1990, p.34 
97 Ibid, p.67-68 
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keputusan program yang ditonton ada di tangan pria (suami atau anak), berbeda 

ketika tidak ada pria di rumah maka tempat tersebut akan dijadikan tempat berkumpul 

untuk menonton sinetron favorit atau ketika perempuanlah yang berperan dalam 

menghasilkan dan memegang uang maka dominasi keputusan program yang ditonton 

ada di tangan perempuan
98

. 

Kelompok perempuan dewasa ini menjadi sasaran paling strategis bagi media 

karena dalam konsep keluarga di Indonesia kaum ibu adalah kalangan yang paling 

memiliki ketergantungan pada media televisi karena posisi ini pula kaum ibu 

mempunyai tingkat keterpengaruhan yang tinggi
99

. Sinetron ber-genre komedi situasi 

Suami-Suami Takut Istri ini tergolong sinetron komedi yang sukses dibuktikan 

dengan dinobatkannya Suami-Suami Takut Istri menjadi sinetron ber-genre komedi 

situasi terpanjang yang pernah ditayangkan di Indonesia (sinetron ini muncul pada 

bulan Oktober tahun 2007), diangkatnya sinetron ini ke dalam layar lebar, dibuatnya 

komik yang berjudul sama dengan sinetron ini, dan dijiplaknya sinetron ini di 

Malaysia dengan judul Dibawah Ketiak Istri. 

Sinetron Suami-Suami Takut Istri masih masih ditayangkan di Trans TV dan 

sempat mengalami perubahan jam tayang karena adanya teguran dari KPI. Pada awal 

kemunculannya sinetron ini ditayangkan pada pukul 18.00-19.00 WIB karena pihak 

stasiun televisi melihat potensi yang cukup kuat untuk menarik minat penonton 

walaupun ada resiko-resiko yang harus dihadapi karena ini tayangan dewasa. 

                                                
98 Ida 2009, p.179 
99 Wirodono 2006, p.145 
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Kemudian pada tanggal 5 April 2010 sempat berhenti tayangannya dan tanggal 19 

April 2010 muncul kembali dengan perubahan jam tayang yakni 07.30-08.30 WIB. 

Profil penonton Trans TV sendiri adalah wanita, size B, usia 35-44 tahun, ibu rumah 

tangga, SLTA, dan akademi
100

. Sinetron ini dianggap memberi pencerahan bagi para 

istri bahwa mereka juga bias berkuasa dan karena genre-nya yang komedi membuat 

sinetron ini dinikmati karena bisa membuat penonton tertawa daripada sinteron drama 

yang menguras emosi. Walaupun ada juga ibu rumah tangga yang memprotes 

tayangan ini karena dianggap memberi pengaruh buruk bagi penontonnya. 

 

II.4 Gambaran Dominasi Perempuan dalam Rumah Tangga pada Sinetron 

Suami-Suami Takut Istri 

 Dominasi menurut Giddens (1986) tidak secara khusus menunjuk pada 

penggunaan kekerasan, namun dominasi terjadi ketika seseorang mampu menguasai 

sumber daya otoritatif dan alokatif dan yang tidak mampu menguasai akan 

mengalami diskriminasi
101

. Dominasi pun bisa terjadi dalam kehidupan rumah 

tangga. Misalnya, suami yang mendominasi istri yang hal ini banyak terjadi dalam 

keluarga atau yang biasa disebut budaya patriarkhi selain itu dominasi yang dilakukan 

oleh pihak istri kepada suami pun bisa saja terjadi. Terdapat beberapa alasan yang 

mengakibatkan perempuan mampu mendominasi suami antara lain yaitu sifat dasar 

                                                
100 Sunarto 2009, p.94 
101 Ibid, p.55 
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ingin mendominasi, penghasilan istri lebih besar, siklus keluarga, dan 

ketidakdewasaan emosi seperti yang diungkapkan di tabloidnova.com
102

 : 

“...menurut Luciana I. Tangkilisan MAC, konselor hubungan keluarga, dalam diri setiap 

manusia pada dasarnya terdapat keinginan untuk mendominasi yang lainnya, sifat 

dominan yang dimiliki seseorang cenderung menyebabkan yang lainnya “mengalah” 

dengan paksa, penghasilan material yang lebih besar ketimbang suami. Faktor lainnya 

adalah keluarga, dimana seorang anak akan meniru pola bagaimana lingkungannya 

bertindak. Orang yang dominan juga merupakan cermin ketidakdewasaan secara emosi. 

Misalnya, ia tak percaya dengan kesetiaaan suami, sehingga pikirannya selalu dihantui 

oleh bayangan suaminya yang berselingkuh.” 

Dominasi perempuan dalam rumah tangga yang terjadi dalam sinetron Suami-Suami 

Takut Istri, bisa terlihat dalam kehidupan rumah tangga Bu RT (Sarmila), Sheila, 

Welas dan Deswita. 

 Contohnya saja tokoh Tigor yang diperankan oleh Yanda Djaitov, bertubuh 

kekar layaknya seorang binaraga, tapi begitu “takluk” pada tokoh Welas yang 

diperankan oleh Asri Pramawati, berperawakan mungil, beraksen Jawa lembut tapi 

bila merengek-rengek bisa membuat suaminya Tigor ampun-ampun dan menuruti 

semua keinginannya. Hal serupa dialami oleh Faisal. Penulis novel fiksi ini harus rela 

“diatur” oleh sang istri, Deswita, sehingga tak bisa leluasa mengendalikan keuangan 

sampai-sampai ongkos saja harus minta dulu dan ia bisa membentak suaminya di 

mana saja, bahkan tidak mau memasak untuk suaminya bila sudah waktu makan tiba. 

Demikian juga Karyo, suami dari Sheila si mantan artis ini, bertekuk lutut ketika sang 

                                                
102 Isnawati 2009, [online] 
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istri ngambek hanya gara-gara Karyo tak membuat press release dan Sheila suka 

mencubit perut Karyo suaminya bila kemauannya tidak dituruti. Tokoh yang paling 

“sadis” sekaligus menjadi motor ibu-ibu lain dalam mengendalikan suami mereka 

adalah Sarmila (Bu RT). Tokoh yang diperankan oleh Aty Fathiyah sangat dominan 

di keluarga. Bahkan untuk urusan RT, Bu RT bisa jadi pejabat yang lebih berwenang 

daripada Pak RT nya sendiri, Bu RT bisa menjewer kuping Pak RT bila sedang 

marah bahkan mengunci pak RT di kamar mandi. 

 Bahkan para istri tersebut (Bu RT, Sheila, Welas dan Deswita) membentuk 

perkumpulan yang gunanya agar mereka saling memberi dukungan agar tidak 

kehilangan kendali atas suami-suami mereka. Mereka sering bertemu untuk bertukar 

pikiran mengenai trik terbaik menaklukkan suami-suami. Pertemuan-pertemuan ini 

seringkali mengharuskan para suami terusir dari rumah mereka sendiri. Intinya adalah 

mereka suka menyuruh-nyuruh suami-suami mereka untuk melakukan pekerjaan 

rumah tangga, sementara mereka asyik rumpi atau pergi keluar bebarengan, terutama 

bila suaminya sedang libur. Contohnya, para suami menjemur baju dan menyapu 

rumah serta halaman sudah biasa di sitkom ini. 

 Dominasi para istri tersebut juga dikarenakan beberapa alasan walaupun tidak 

pernah digambarkan secara jelas dalam SSTI sendiri. Namun, alasan-alasan tersebut 

diungkapkan ketika para pemainnya menjadi bintang tamu di acara Dorce Show 

Trans TV. Alasan- alasan tersebut antara lain, untuk kasus Pak RT, Uda Faisal dan 

Karyo tak lepas dari faktor ekonomi, yaitu Pak RT tukang ojek yang menikahi bu RT 

yang cukup kaya, Uda Faisal penulis miskin yang menikahi Deswita yang punya 
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banyak usaha dagang, dan Karyo karyawan biasa yang menikahi Sheila artis dan anak 

orang kaya. Hanya untuk Tigor yang sedikit lain dan unik kasusnya, yaitu Tigor ini 

memiliki saudara yang mati karena terjangkit penyakit AIDS gara-gara sering main 

perempuan, akibatnya si Tigor ini jadi trauma takut terkena AIDS dan takut 

bersentuhan sama perempuan lainnya kecuali istrinya, berhubung Tigor ini punya 

libido yang lumayan tinggi hal ini dimanfaatkan oleh Welas istrinya untuk menekan 

Tigor, jadi kalo Tigor macam-macam bisa jadi tidur diruang tamu. 

 

II.5 Tokoh dan Karakter Ibu Rumah Tangga dalam Suami-Suami Takut Istri 

Gb. II.1 Sinetron Suami-Suami Takut Istri (SSTI) 

 

Kisah kehidupan ibu rumah tangga menjadi ide cerita sentral dalam sinetron 

Suami-Suami Takut Istri yang ditayangkan di Trans TV. Sinetron bergenre komedi 

situasi Suami-suami Takut Istri mengangkat fenomena suami-suami yang tinggal di 

suatu area perumahan. Mereka semua memiliki kesamaan yaitu berada di bawah 

dominasi istri-istri mereka. Perasaan “senasib sepenanggungan” ini tumbuh makin 

kuat, sehingga mereka membentuk aliansi tidak resmi bagi suami-suami yang takut 
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istri ini. Mereka saling mendukung dan mencela, saling menguatkan agar tidak lagi 

mau ditindas, walaupun seringkali sang pemberi nasihat justru masih takut istri juga. 

Para istri di komplek perumahan tersebut juga membentuk perkumpulan yang 

sama. Mereka saling memberi dukungan agar tidak kehilangan kendali atas suami-

suami mereka. Dikisahkan terdapat empat ibu rumah tangga dengan latar belakang 

keluarga yang berbeda dan memiliki polemik dalam kehidupan rumah tangganya 

masing-masing. Para ibu rumah tangga tersebut sering berkumpul untuk 

membicarakan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka. Keempat 

ibu rumah tangga tersebut memiliki persamaan yakni sama-sama memiliki suami 

yang takut pada istri. Sosok ibu rumah tangga dalam sinetron ini tidak menampilkan 

bintang-bintang tenar namun justru bintang yang tergolong baru di dunia sinetron. 

(II.2.1)   (II.2.2)   (II.2.3)   (II.2.4) 

Gb. II.2 Sosok Ibu Rumah Tangga dalam SSTI 

 

1. Bu RT (Sarmila) diperankan oleh Aty Fathiyah, adalah seorang ibu rumah 

tangga yang memiliki satu anak perempuan, oleh tetangganya biasa dipanggil Bu 

RT dan berasal dari Betawi. Sikap dominasinya ditunjukkan dengan menjewer 
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kuping Pak RT bila sedang marah, bahkan mengunci pak RT di kamar mandi.  Ia 

menjadi motor ibu-ibu lain dalam mengendalikan suami mereka. 

2. Sheila diperankan oleh Putty Noor, adalah seorang ibu rumah tangga yang 

dulunya adalah seorang artis, ia suka mewarnai rambutnya serta identik dengan 

poni. Ia dan suaminya dikisahkan berasa dari daerah Jawa. Ia memiliki anak 

perempuan yang masih kecil yang juga suka melawan terhadap ayahnya karena 

meniru ibunya (Sheila). Sheila suka mencubit perut suaminya bila kemauannya 

tidak dituruti. 

3. Welas diperankan oleh Asri Pramawati, adalah seorang ibu rumah tangga dengan 

karakter jawa yang kuat juga lugu, berperawakan mungil, agak  lemot, tapi bila 

merengek-rengek bisa membuat suaminya ampun-ampun dan menuruti semua 

keinginannya. Welas dan suaminya merupakan pasangan etnik daerah Welas 

berasal dari Solo sedangkan suaminya adalah orang Batak. 

4. Deswita diperankan oleh Melvy Noviza, adalah seorang ibu rumah tangga dengan 

karakter orang Sumatera Barat yang bersuamikan seorang penulis novel. Ia bisa 

membentak suaminya di mana saja, bahkan tidak mau memasak untuk suaminya 

bila sudah waktu makan tiba. 
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BAB III 

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian khalayak yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan penerimaan khalayak terhadap suatu tayangan. Penelitian ini 

menggunakan teknik indepth interview sebagai perangkat analisis dikarenakan 

indepth interview memungkinkan untuk menggali pemahaman dan penerimaan 

khalayak secara lebih mendalam. Analisis dan interpretasi data dilakukan atas 

narasi kualitatif yang didapatkan dari hasil indepth interview yang dilakukan 

sebelumnya. 

  Indepth interview dilakukan di rumah tiap-tiap informan, hal ini dilakukan 

berdasarkan kesepakatan dengan informan selain itu membuat informan menjadi 

lebih nyaman sehingga mudah untuk mengeluarkan pendapatnya. Peneliti 

mewawancarai enam orang informan karena dianggap telah menemukan data 

jenuh. Informan yang dipilih berdasarkan kriteria awal yang telah ditentukan 

seperti ibu rumah tangga dengan karakterisitik heterogen yaitu ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja dan juga ibu rumah tangga yang berkarier, berusia 30 tahun ke 

atas (berdasarkan data newsletter Februari 2010 agbnielsen.com merupakan 

penikmat sinetron), menonton sinetron Suami-Suami Takut Istri dan bermukim di 

Surabaya yang ditentukan melalui Screening Questions. Keenam informan 

tersebut memiliki usia, tingkat sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, suku 

dan pekerjaan yang berbeda. Kesamaan dari keenam informan tersebut adalah 

seorang ibu rumah tangga dan semuanya beragama Islam. 
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 Wawancara dilakukan dengan informan selama bulan Mei 2010. 

Wawancara dilakukan di tempat tinggal masing-masing informan dan waktu 

wawancara ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan informan. Hal ini 

dilakukan karena informan mengungkapkan jika wawancara dilakukan di rumah 

waktu akan lebih fleksibel. Selain itu, peneliti juga menganggap informan akan 

lebih bebas mengeluarkan pendapat karena tempat wawancara merupakan tempat 

yang nyaman bagi informan. 

 

III.1 Profil Informan 

 Berdasarkan screening questions yang diberikan kepada beberapa orang 

informan, peneliti menyeleksi dan memilih memilih informan untuk 

diwawancarai lebih lanjut. Wawancara dilakukan kepada enam orang informan 

karena peneliti menganggap telah menemukan data jenuh. Keenam orang 

informan ini masih menonton sinetron SSTI dan masih mengingat isi dan garis 

besar dari sinetron SSTI. 

 Sebelum wawancara berlangsung, peneliti bertanya tentang keluarga dan 

aktifitas sehari-hari informan agar suasana bisa menjadi lebih akrab. Selain itu, 

peneliti juga bertanya tentang cerita-cerita dalam sinetron Suami-Suami Takut 

Istri untuk mengingat kembali cerita sinetron SSTI. Pada awal wawancara terasa 

sedikit kaku dibuktikan dengan singkatnya jawaban yang diberikan informan. 

Namun, suasana menjadi lebih akrab ketika intensitas berbicara meningkat 

sehingga jawaban yang diberikan pun lebih mendetail dan lebih mudah untuk 

menggali informasi dari informan. Selama wawancara, informan dipersilakan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERIMAAN IBU RUMAH TANGGA DI SURABAYA... NURUL AMINATI



47 

 

untuk makan dan minum agar suasana menjadi nyaman dan tidak tegang. Ketika 

wawancara hampir berakhir informan tetap bersemangat untuk diwawancara 

bahkan ketika diskusi berakhir informan mengungkapkan jika bersedia untuk 

diwawancara kembali jika ada data-data yang kurang. 

III.1.1 Informan A (Ibu Atik) 

Nama   : Dewati Soegito (45 tahun) 

Pendidikan Terakhir : S1 

Suku   : Jawa 

Lokasi/SES  : Semolowaru Selatan VII No.6/ SES B 

Waktu Wawancara : Rabu, 12 Mei 2010/Pukul 10.00 WIB 

 Informan A oleh tetangganya biasa dipanggil ibu Atik ini seorang muslim 

dengan suku Jawa, telah menikah selama 20 tahun dan memiliki dua orang anak. 

Anak pertama menempuh pendidikan di Universitas dan anak kedua menempuh 

pendidikan SMA. Ibu Amin sejak kecil selalu berpindah pindah tempat tinggal 

(daerah Sumatera, Sulawesi dan Jawa Barat), ketika SMA ia baru menetap di 

Surabaya. Ibu Atik merupakan lulusan S1 yang tadinya bekerja, sejak tahun 2006 

ia tidak bekerja lagi karena perusahaannya tutup. Semenjak itu, ia mengatakan 

bahwa kegiatannya hanya mengurus urusan rumah tangga dan suaminya (pegawai 

bank swasta) menjadi sumber pendapatan tunggal. Saat awal-awal tidak bekerja ia 

mengalami sulit beradaptasi karena terbiasa di kantor seharian lalu tiba-tiba hanya 

di rumah mengerjakan urusan rumah tangga seharian, ia juga yang tadinya tidak 

menyukai sinetron jadi menyukai sinetron karena televisi menjadi satu-satunya 

hiburannya di rumah. Ia menonton sinetron pagi hari atau saat suaminya istirahat 
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karena jika tidak suaminya lah yang memegang remote artinya yang memiliki 

kendali atas tontonan apa yang ditonton dan suaminya sangat tidak menyukai 

sinetron karena dianggap merusak otak. Tentang sinetron SSTI, Ibu Atik 

mengatakan bahwa ia menontonnya karena akting si Welas (pemeran SSTI) yang 

lucu walaupun ia tidak terlalu menyukai alur ceritanya yang menurutnya 

cenderung mengada-ada. 

 

III.1.2 Informan B (Ibu Retno) 

Nama   : Retno Anggraini (35 tahun) 

Pendidikan Terakhir : S1 

Suku   : Jawa 

Lokasi/SES  : Petemon/ SES B 

Waktu Wawancara : Jumat, 21 Mei 2010/Pukul 10.00 WIB 

 Ibu Retno seorang dengan suku Jawa bekerja sebagai seorang dokter di 

sebuah puskesmas dan suaminya merupakan karyawan swasta. Ia seorang muslim, 

telah menikah selama 7 tahun dan belum memiliki anak. Waktu senggangnya ia 

usahakan agar bisa kumpul dengan suami karena ia dan suami tergolong orang 

yang sibuk, menonton televisi dan juga wisata kuliner merupakan hiburan bagi 

pasangan ini. Ia mengaku bukan termasuk penggemar sinetron namun ia 

terkadang menontonnya jika ceritanya menarik atau juga bisa membuat tertawa. Ia 

cukup banyak menghabiskan waktunya di rumah karena pekerjaannya sebagai 

seorang dokter di Puskesmas tidak menuntutnya untuk berada seharian di tempat 

kerjanya, namun ia harus siap setiap saat jika ada panggilan dari puskesmas 
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karena ada pasien yang membutuhkan bantuannya. Ia juga hobi membaca karena 

dengan membaca ia mendapatkan banyak informasi. Selain tayangan sinetron 

program yang ia tonton adalah berita karena menurutnya berita mampu untuk 

menambah pengetahuan sedangkan sinetron hanya sebagai hiburan semata. Ia 

mengaku beberapa kali menonton sinetron SSTI walaupun tidak rutin karena 

sinetron ini bisa membuatnya tertawa dengan tingkah lucu para pemainnya 

walapun ia mengaku tindakan istri-istri tidak sepatutnya ditiru begitu juga 

tindakan para suami yang selalu digambarkan doyan selingkuh. Ia mengaku lebih 

menyukai sinetron religi karena menurutnya itu lebih bermanfaat daripada 

menonton sinetron-sinetron pada umumnya. 

 

III.1.3 Informan C (Ibu Siwi) 

Nama   : Ribut Ekosiwi P. (50 tahun) 

Pendidikan Terakhir : D3 

Suku   : Jawa 

Lokasi/SES  : Jl.Ketintang Barat Indah kav.12A/ SES B 

Waktu Wawancara : Sabtu, 22 Mei 2010/Pukul 10.00 WIB 

 Ibu Siwi merupakan ibu rumah tangga bersuku Jawa yang juga bekerja 

sebagai karyawan di sebuah bank swasta. Semenjak kecil ia tinggal di Surabaya. 

Ibu Siwi sejak 3 tahun lalu menjadi sumber pendapatan keluarga karena suaminya 

telah pensiun. Ia memiliki suami yang berkeyakinan berbeda dengannya, ia 

beragam islam dan suaminya kristen, usia perkawinannya telah mencapai 22 

tahun dan memiliki satu orang anak yang duduk di bangku kuliah. Ibu Siwi 
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merupakan penggemar sinetron khususnya yang menggambarkan kehidupan 

sehari-hari, bahkan ia sampai hafal beberapa judul sinetron dan sampai bingung 

ketika ditanya apa sinetron favoritnya karena semuanya ia suka. Menonton 

sinetron bisa dikatakan sebagai hobi keduanya setelah olahraga dan ia mengaku 

anaknya pun sampai suka menonton sinetron juga karena dirinya dan sinetron 

juga menjadi salah satu bahan percakapan dirinya dengan teman-teman 

sekerjanya. Televisi (terutama sinetron) menjadi hiburan baginya di saat lelah 

setelah bekerja dan juga di kala senggang. Di rumah ia dan anaknya lah yang suka 

menonton televisi sedangkan suaminya lebih cenderung suka untuk keluar dan 

ngobrol bersama tetangga karena suaminya tidak menyukai sinetron (tayangan 

yang ditonton oleh bu Siwi dan anaknya) atau jika weekend suaminya lebih suka 

pergi berolahraga. Sinetron SSTI merupakan salah satu sinetron favoritnya karena 

menurutnya cerita ini mengangkat hal yang berbeda dari sinetron pada umumnya 

yakni suami yang takut istri dan mampu menbuatnya tertawa dengan tingkah lucu 

para pemainnya. Ibu Siwi pun tahu jika SSTI mengalami perubahan jam tayang 

yang membuatnya tidak bisa menontonnya secara rutin dan ia sangat 

menyayangkan hal tersebut.  

 

III.1.4 Informan D (Ibu Fadhillah) 

Nama   : Fadhilah (48 tahun) 

Pendidikan Terakhir : S1 

Suku   : Ambon 

Lokasi/SES  : Jl.Gayungan VIII blok E-9, komplek BCA/ SES A 
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Waktu Wawancara : Minggu, 23 Mei 2010/Pukul 09.00 WIB 

 Ibu Fadhilah adalah seorang ibu rumah tangga bersuku Ambon yang 

beragama muslim. Ia memiliki 3 orang anak, 2 orang duduk di bangku kuliah dan 

yang bungsu masih SMA. Keluarga ibu Fadhilah merupakan keluarga yang 

berasal dari Ambon, menetap di Surabaya sudah sejak sebelas tahun yang lalu. Ia 

jarang bertemu suaminya karena sang suami bekerja di Ambon sebagai seorang 

PNS, terkadang ia menyusul suaminya ke Ambon dan jika pergi ke Ambon ia bisa 

tinggal di sana hingga 1 bulan bahkan lebih. Dalam satu rumah sebenarnya tidak 

hanya ada keluarga inti dari ibu Fadhilah saja tetapi juga ada dua keponakan ibu 

Fadhilah juga, juga kakak serta adik dari ibu Fadhilah dan dua orang pembantu. 

Kegiatan yang biasa dilakukan ibu Fadhilah ketika di rumah adalah menonton TV 

dan ngobrol bersama anggota keluarga, bahkan acara televisi pun terkadang 

dijadikan sebagai bahan obrolan bersama keluarga. Ibu Fadhilah mengatakan 

bahwa ia bukan termasuk penggemar sinetron akan tetapi dia suka menonton 

sinetron, karena menurutnya kalau penggemar pasti mengikuti terus tiap 

episodenya sedang dia hanya melihat kalau sempat dan kalau ceritanya menarik. 

Tentang SSTI, ibu Fadhilah beberapa kali menonton sinetron ini karena ceritanya 

lucu namun akhir-akhir ia jarang menonton karena ceritanya cenderung itu-itu 

saja tidak ada perkembangan dan ia juga tidak menyukai sikap-sikap istri dalam 

sinetron ini yang cenderung mendominasi suami. 
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III.1.5 Informan E (Ibu Ninik) 

Nama   : Ninik Sulastri (40 tahun) 

Pendidikan Terakhir : S1 

Suku   : Madura 

Lokasi/SES  : Kebon Sari V-C No. 2/ SES B  

Waktu Wawancara : Senin, 28 Mei 2010/Pukul 10.00 WIB 

 Ibu Ninik merupakan ibu rumah tangga dengan suku Madura yang bekerja 

sebagai PNS. Ia beragama muslim. Suaminya merupakan seorang kontraktor, 

sehingga ia seringkali ditinggal suaminya untuk urusan kerjaan. Ia memiliki tiga 

orang anak dua perempuan satu laki-laki, anak pertama yang seorang perempuan 

menempuh pendidikan kuliah dan yang lain masih duduk di bangku SMA. Saat 

tidak bekerja ibu Ninik mengaku suka menonton TV dan tayangan yang ia suka 

adalah ajang cari jodoh yang sedang booming selain itu ia juga menyukai sinetron 

walaupun tidak semua sinetron ia ikuti karena menurutnya sinetron itu 

kebanyakan ceritanya cenderung membosankan dan membingungkan. Saat 

bekerja juga terkadang ia membicarakan tentang berita-berita baru di TV 

termasuk gosip-gosip artis dan juga tentang sinetron yang ditonton membuat ibu 

Ninik menonton sinetron tersebut agar dapat mengikuti arah pembicaraan teman-

teman kerjanya. Ia mengaku jika tidak terlalu dekat dengan tetangga-tetangganya 

karena ia tidak menyukai tetangga-tetangganya yang suka menggosipkan 

kehidupan rumah tangga orang bahkan dirinya juga pernah menjadi bahan gosip. 

Tentang sinetron SSTI ia mengaku beberapa kali menontonnya, ia juga hapal 

pemeran-pemeran yang ada di sinetron ini. Namun, ia mengaku sinetron ini tidak 
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membawa manfaat hanya sekedar hiburan saja. Ibu Ninik juga mengungkapkan ia 

tidak begitu menyukai ibu rumah tangga yang ada disekitarnya karena doyan 

bergosip dan ikut campur urusan rumah tangga orang lain dimana menurutnya hak 

tersebut tidak pantas dilakukan. 

 

III.1.6 Informan F (Ibu Aziza) 

Nama   : Aziza Mahaputri (31 tahun) 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Suku   : Jawa 

Lokasi/SES  : Jl. Gubeng Kertajaya 7J No.10/ SES B 

Waktu Wawancara : Senin, 28 Mei 2010/Pukul 14.00 WIB 

 Ibu aziza merupakan ibu rumah tangga dengan suku Jawa yang bekerja 

sebagai wiraswasta, membantu mengembangkan usaha suaminya yang telah 

dirintis sebelum mereka menikah. Ibu aziza beragama islam, ia menikah dengan 

suaminya sekitar satu setengah tahun yang lalu dan mereka belum memiliki anak. 

Ia dan suaminya tinggal berjauhan karena suaminya mengurus usahanya yang di 

Jakarta. Namun, sebuan sekali jika waktunya memungkinkan suaminya selalu 

pulang ke Surabaya. Ia merupakan perempuan yang tidak menyukai ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar rumah karena menurutnya seorang ibu itu harusnya di 

rumah kalaupun bekerja tetap bekerja di rumah dengan begitu urusan rumah dan 

keluarga tidak terbengkalai. Ibu aziza termasuk orang yang setuju tentang 

dominasi perempuan dalam rumah tangga karena menurutnya istri itu orang yang 

kuat bahkan ia mengaku jika ia tergolong istri yang dominan. Ia mengaku tidak 
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terlalu suka menonton TV tapi jika ada senggang dia baru menonton TV. Ia 

menyukai tayangan talkshow, karena menurutnya bias memberikan manfaat. 

Tentang sinetron ia menyukai cinta fitri, SSTI dan angel’s diary. Tentang SSTI, ia 

mengaku menyukai sinetron ini karena menyajikan sisi perempuan yang berbeda 

tentang kekuatan seorang wanita. Selain itu, ia juga menyukai sinetron ini karena 

tiap episode menyajikan topik yang berbeda sehingga membuatnya ingin 

menonton lagi tidak seperti sinetron lain yang terus bersambung. Menurutnya, 

sinetron ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk membuat wanita lebih berani 

mengungkapkan perasaannya. 

 

III.2 Persepsi Ibu Rumah Tangga terhadap Sinetron Komedi Suami-Suami 

Takut Istri 

III.2.1 Karakteristik Sinetron 

Sinetron atau yang dikenal sinema elektronik dalam wacana televisi 

Indonesia merupakan cerita yang dibuat untuk media televisi sudah menjadi 

bagian dari wacana publik dalam ruang sosial masyarakat
103

. Sinetron yang di 

dunia Barat dikenal dengan opera sabun memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

 Bentuk narasi dengan akhir mengambang  cerita berjangka waktu panjang 

 Lokasi inti  lokasi yang dipakai setting mudah diidentifikasi penonton 

 Ketegangan antara konvensi realisme dan melodrama  gabungan antara kenyataan 

dan juga cerita yang dilebih-lebihkan 

                                                
103 Labib 2002, p.1 
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 Tema yang berputar-putar dan hubungan interpersonal  perkawinan, perceraian, 

putus hubungan, jalinan baru, cekcok, balas dendam, dan cinta kasih.104 

Pendapat tentang sinetron juga diungkapkan oleh informan. Informan 

mengungkapkan sinetron itu ceritanya seputar rumah tangga, ceritanya berjangka 

waktu panjang dan juga ceritanya dilebih-lebihkan. 

“…persoalan rumah tangga gitu lah, dan ceritanya itu umum aja di masyarakat.” (Informan A) 

 “drama atau kejadian yang ada di sekitar masyarakat yang di TV kan untuk mendapat 

keuntungan sebanyak-banyaknya.” (Informan F) 

Peneliti kemudian melihat bahwa tidak ada pebedaan antara pemahaman ibu 

rumah tangga yang berpendidikan setingkat SMA (partisipan F) ataupun yang 

lebih tinggi mengenai ciri khas dari sinetron. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut dapat dikatakan bahwa informan memahami tentang definisi dan ciri khas 

sinetron walaupun tidak semua ciri disebutkan seperti lokasi (setting). Namun, 

jika dikaitkan dengan sinetron komedi Suami-Suami Takut Istri tidak sepenuhnya 

memenuhi unsur sebagai sinetron yaitu cerita berjangka waktu panjang karena 

sinetron komedi SSTI merupakan sinetron seri dimana tiap episodenya tidak 

berkelanjutan melainkan membahas masalah yang berbeda walaupun tema 

besarnya tetap menceritakan para suami yang takut istri. Seperti yang 

diungkapkan oleh informan F: 

“...ceritanya kan nggak berkelanjutan setiap episode beda tema jadi penasaran apa lagi nih 

yang mau ditampilin...” (Informan F) 

 Sinetron pada umumnya disukai oleh perempuan, menurut Tania Modleski 

perempuan tertarik pada opera sabun (sinetron) karena perempuan mampu 

mengikuti cara bertutur (naratif) yang bercorak feminin ketimbang yang 

                                                
104 Barker 2004, p. 278-279 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERIMAAN IBU RUMAH TANGGA DI SURABAYA... NURUL AMINATI



56 

 

maskulin
105

. Pernyataan ini juga didukung oleh Ien Ang (1990) yang 

mengungkapkan bahwa
106

: 

“Many women enjoy watching series such as Cagney & Lacey an Monlighting, and 

it is likely that at least part of their pleasure is related to the „positive‟ 

representations of women thet both series offer.” 

Kemudian informan juga memberikan pendapat jika sinetron itu dikhususkan 

untuk perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut: 

“…ibu-ibu rumah tangga sih…soalnya yang diangkat kan ibu-ibu juga…” (Informan B) 

“mungkin perempuan-perempuan dewasa dan ibu-ibu rumah tangga soalnya sinetron kan 

umumnya yang doyan nonton ya perempuan.” (Informan D) 

Artinya bahwa perempuan menyukai sinetron karena perempuan bisa melihat 

penggambaran diri mereka secara positif dalam sinetron tersebut. Alasan 

perempuan menyukai sinetron juga diungkapkan oleh informan. 

“...untuk hiburan bagi ibu-ibu rumah tangga kan jarang tuh ada yang kayak gini (suami yang 

takut istri) bisa disaksikan umum pula...” (informan B) 

“...kebanyakan sinetron kan ceritanya sedih-sedih gitu kan perempuan suka kalo laki kan 

sukanya yang perang-perang atau action gitu.” (informan C) 

Dapat disimpulkan bahwa informan juga memahami bahwa tayangan sinetron 

identik dengan perempuan yang tertarik dengan narasi bercorak feminin. Pendapat 

informan C menyatakan bahwa sinetron disukai perempuan karena mampu 

menyentuh perasaan melalui dialog yang disajikan oleh para pemainnya. Akan 

tetapi jika dikaitkan dengan sinetron komedi SSTI, tidak sepenuhnya dapat 

dikategorikan dalam narasi feminin karena cerita yang disajikan tidak bersifat 

non-linear yang artinya adalah sinetron SSTI yang jenisnya adalah seri dimana 

setiap episode akan mengangkat maslah yang berbeda dan setiap akhir episode 

                                                
105 Schement 2002, p.930 
106 Brown 1990, p.76 
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masalah yang diangkat selalu dapat diatasi sedangkan dalam narasi feminine 

diakatakan bahwa sinetron memiliki cerita bersifat non-linear. 

 Meskipun informan berpendapat bahwa sinetron disukai oleh perempuan 

pada kenyataannya, beberapa informan sendiri justru tidak begitu menyukai 

sinetron yang ceritanya cenderung seragam kalaupun menonton itu karena tidak 

ada pilihan tontonan lain. 

“…suka banget sih nggak cuma ya gimana lagi acaranya di TV ya itu-itu aja gak ada variasi…” 

(Informan A) 

“…nggak mbak ceritanya itu-itu aja monoton…” (Informan B) 

Padahal karakteristik kedua informan tersebut sama dengan khalayak sinetron 

pada umumnya, yakni berusia 30 tahun ke atas dengan SES menengah 

(berdasarkan newsletter Februari 2010 agbnielsen.com). Berdasarkan pendapat 

yang telah diberikan oleh informan maka dapat dikatakan jika informan telah 

memiliki pemahaman tentang definisi dan ciri khas sinetron. 

 “...makanya suami saya jadi gak suka (sinetron) langsung pindah channel deh.” (Informan A) 

 “...dimarahin sih nggak mbak paling cuma dia (suami) gak ikut nimbrung nonton TV ...” 

(Informan C) 

Pernyataan informan tersebut membuktikan bahwa ibu rumah tangga merupakan 

penikmat sinetron meskipun lingkungan sekitar (suami) tidak menyukai tayangan 

tersebut informan tetap menontonnya. Jika dilihat dari latar belakang informan A 

yang merupakan seorang ibu rumah tangga, pemegang kuasa penentuan tayangan 

berada di tangan suaminya ia berhak menentukan tayangan yang ia suka ketika 

suaminya tidak berada di rumah. Hal yang berbeda dapat dilihat dari informan C 

yang merupakan ibu rumah tangga yang berkarier yang menjadi sumber 

pendapatan bagi keluarga, pemegang kuasa penentu tayangan yang ditonton ada 

di tangannya jika ia menonton sinetron dan suaminya tidak suka maka suaminya 
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tidak menyuruh untuk memindah channel melainkan memilih untuk mencari 

kegiatan lain selain menonton TV. 

 

III.2.2 Ciri Khas Sinetron Komedi 

 Jika dilihat dari sisi tema cerita, sinetron sendiri memiliki dua tema besar 

yaitu drama (keluarga, komedi situasi dan misteri) dan laga (misteri kolosal dan 

drama)
107

. Suami-Suami Takut Istri dapat digolongkan menjadi sinetron komedi. 

Menurut Rachmah Ida, sinetron komedi lebih mengangkat keunikan dalam suatu 

komunitas
108

. Menurut Bignell dalam bukunya “An Introduction to Television 

Studies” sebuah sinetron komedi harus memiliki kombinasi dari beberapa unsur 

yaitu: 

 Fictional narrative  ceritanya fiksi 

 Self-conscious performance  kesadaran diri dari lakon 

 Jokes and physical comedy hiburan dan komedi yang melibatkan fisik 

 The presence of a studio audience denoted by laughter on the soundtrack  

kehadiran penonton di studio yang dilambangkan dengan suara tawa pada 

soundtrack109 

 Informan memberikan pendapatnya tentang Suami-Suami Takut Istri yang 

dianggap hanya sebagai hiburan sehingga tidak perlu menanggapi secara serius 

cerita yang diangkat karena informan mengkaitkan dengan jenis sinetron ini yang 

merupakan sinetron komedi, meskipun tidak menyukai tayangan ini yang 

dianggap tidak mendidik informan tetap menyaksikan SSTI dengan alasan sebagai 

hiburan  ini membuktikan bahwa informan dapat digolongkan ke dalam 

negotiated reading karena mereka mampu bernegosiasi dengan makna yang 

                                                
107 Labib 2002, p.86 
108 Ida 2009, p.67-68 
109 Bignell 2004, p.122 
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dihadirkan oleh tayangan. Selain itu, informan juga mengungkapkan jika SSTI 

memiliki unsur sebagai sitkom ditunjukkan melalui backsound orang tertawa, juga 

ceritanya yang cenderung mengada-ada. 

 “…tidak perlu terlalu dibawa terlalu serius tentang sinetron ini sekedar hiburan …contohnya 

waktu si Sheila neriakin Karyo bilang..yo minta duit donk butuh baju baru nih..si Karyo dengan 

muka melas cuma bilang gak ada dek, kan ya aneh kok suami melas gitu harusnya tegas bilang 

jangan belanja terus ato gimana eh ini malah si istri yang ngamuk..” (Informan B) 

“…didukung sama backsound orang ketawa itu mbak yang gak ngerti juga tetep ikut ketawa aja 

ya benernya juga kalo diliat masa kayak begitu diketawain tapi ya gimana nggak, lucu aja liat 

ekspresi tuh suami-suami kalo istrinya mulai ganas pada ketakutan semua…” (Informan C) 

Labib juga mengungkapkan jika sinetron komedi lebih mengangkat kelucu-lucuan 

yang mengajak pemirsa tertawa
110

. Informan F yang mengungkapkan bahwa ia 

tidak memahami sisi mana yang dianggap lucu namun karena ada backsound 

orang tertawa lama kelamaan bisa memahami sisi mana yang dianggap lucu bisa 

dikaitkan dengan pendidikan informan yang sebatas SMA sehingga tidak begitu 

memahami cerita sedangkan informan lain yang berpendidikan lebih tinggi 

menangkap sisi yang dianggap lucu walaupun sebenarnya menurut mereka tidak 

lucu namun karena sifatnya yang komedi sehingga tidak dibawa terlalu serius. 

Kemudian format drama komedi di televisi yang biasanya berupa seri, yaitu cerita 

setiap episodenya lepas menjadi daya tarik tersendiri bagi informan. 

“...ceritanya kan nggak berkelanjutan setiap episode beda tema jadi penasaran apa lagi nih 

yang mau ditampilin atau kelakuan apa lagi yang bikin para istri itu kesel sama suami 

mereka...” (Informan F) 

Sehingga dapat dikatakan bahwa informan mampu membedakan sinetron-sinetron 

yang pada umumnya memiliki kesamaan tema (drama) dengan sinetron komedi 

melalui ciri khasnya.  

                                                
110 Labib 2002, p.85 
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III.2.3 Istri Dominan di Suami-Suami Takut Istri (SSTI) 

 Kisah kehidupan ibu rumah tangga menjadi ide cerita sentral dalam 

sinetron Suami-Suami Takut Istri yang ditayangkan di Trans TV. Sinetron 

bergenre komedi situasi Suami-suami Takut Istri mengangkat fenomena suami-

suami yang takut istri dan tinggal di suatu area perumahan. Sitkom Suami-Suami 

Takut Istri juga dipersepsi oleh informan sebagai sinetron yang berani 

menampilkan sesuatu yang berbeda dari sinetron pada umumnya. Penegasan 

diungkapkan oleh informan F yang menyukai sinetron ini dan mengatakan 

sinetron ini memiliki cerita yang menarik. 

“ini baru namanya woman power berani menampilkan sisi lain dari seorang  wanita ceritanya 

menarik ya sinetron ini berani beda gitu lah mbak mengangkat sisi tersembunyi dari wanita 

yang jarang terekspos.” (Informan F) 

Kelugasan informan F dalam menyampaikan informasi dapat dikaitkan dengan 

usianya yang paling muda dibandingkan dengan informan lainnya sehingga 

membuatnya lebih terbuka dan lebih luwes dalam menyampaikan informasi. 

Selain itu, pengakuannya yang mengatakan ia tergolong ke dalam istri yang 

dominan memperlihatkan bahwa ia menyukai penggambaran perempuan yang 

kuat dalam sinetron ini. 

 Tema-tema sinetron atau sinema elektronika di televisi Indonesia jika 

dipaparkan tentang emansipasi wanita kisahnya hanya sebatas pertentangan antara 

kehidupan rumah tangga dengan kehidupan di luar rumah tangga (wanita karir)
111

. 

Wanita oleh media massa senantiasa digambarkan sangat tipikal yaitu tempatnya 

ada di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, tergantung pada 

pria, tidak mampu membuat keputusan penting, menjalani profesi yang terbatas, 

                                                
111 Wardhana 2001,  p.99 
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sebagai obyek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan dan bersikap pasif
112

. 

Beberapa partisipan juga memiliki persepsi yang hampir sama dengan 

penggambaran ibu rumah tangga di televisi. 

”…kalo yang kerja itu diceritain gak pernah ngurus rumah, gak peduli suami ma anak ya 

berantem ma suami trus gitu trus yang ibu rumah tangga itu ya kerjaannya kaya saya gini ini 

mbak di rumah ya masak…cuma ya yang saya sering lihat ibu rumah tangga yang gak kerja itu 

kok ya perannya mesti menderita...” (Informan A) 

“…kebanyakan ibu-ibu rumah tangga ini digambarkan sebagai wanita-wanita yang selalu 

menuruti kata-kata suami dan cenderung menerima…” (Informan D) 

“…kebanyakan sih digambarin lemah, bodoh, ada yang kejam, tak berpendidikan…” (Informan 

F) 

Pernyataan beberapa informan tersebut mengungkapkan bahwa mereka 

sebenarnya tidak menyukai tayangan sinetron karena kebanyakan 

menggambarkan sosok ibu rumah tangga yang cenderung pasrah dengan keadaan, 

informan menginginkan penggambaran ibu rumah tangga yang mandiri atau 

mampu menghasilkan materi tanpa bergantung suami dan tidak identik dengan 

karakter yang suka menangis. Sosok ibu rumah tangga yang berbeda mereka 

temukan dalam karakter yang ditampilkan di Suami-Suami Takut Istri. Sosok istri 

yang ditampilkan di Suami-Suami Takut Istri cenderung mendominasi suami, 

dominasi tersebut dapat dilihat ketika tokoh istri membentak dan menyuruh 

suaminya maka sang suami cenderung tidak berkutik dan tidak berani menolak. 

Misalnya, ketika sang istri menyuruh suaminya keluar rumah karena rumahnya 

akan digunakan untuk berkumpul dengan ibu rumah tangga yang lain maka sang 

suami akan langsung menurut dan tidak bisa menolak jika menolak maka suami 

tersebut akan mendapat jeweran atau cubitan dari istri mereka. 

                                                
112 Sunarto 2009, p.4 
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Namun, berani beda ini tidak selalu direspon positif oleh informan. Ada 

juga informan berpendapat jika sinetron ini tidak mendidik karena 

memperlihatkan sikap kasar istri terhadap suami di hadapan umum dan juga anak 

sendiri dimana hal ini berpotensi untuk ditiru oleh anak yang melihat, namun 

karena temanya adalah komedi jadi dianggap tidak perlu terlalu merespon serius 

ceritanya. 

“…masak neriakin suami ma jewer suami di depan tetangga, kan gak pantes suami juga jadinya 

malu…” (Informan B) 

“…lucu sihh, tapi kurang mendidik..bikin repot kalo ditiru yang nonton…” (Informan C) 

“…sekedar hiburan aja gak usah dibawa serius..dari judulnya aja udah jelas sitkom suami-

suami takut istri berarti ini kan cuma sekedar komedi…” (Informan D) 

Pendapat tegas tentang ketidaksukaan terhadap isi cerita dari sinetron Suami-

Suami Takut Istri diungkapkan oleh informan E. 

“…nggak pantes, masak bu RT yang harusnya jadi panutan baik ini malah jadi motor yang 

buruk, dia kan yang pertama menggerakkan para istri supaya para suami  nurut.” (Informan E) 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada informan yang 

berpendapat bahwa sinetron ini tidak mendidik bahkan tidak layak dijadikan 

tontonan namun mereka menganggap tidak perlu terlalu serius memaknai sitkom 

SSTI karena jelas-jelas tema yang diangkat dari sinetron ini adalah komedi.  

 

III.3 Interpretasi Ibu Rumah Tangga terhadap Dominasi Ibu Rumah 

Tangga dalam Suami-Suami Takut Istri 

III.3.1 Dominasi: Sikap Menguasai Pihak Lain  

Dominasi adalah tindakan seseorang untuk menguasai orang lain sehingga 

bisa dikatakan bahwa dominasi adalah kelanjutan dari kekuasaan, atau dengan 

kata lain adalah penerapan dari kekuasaan. Dominasi sendiri ditentukan oleh sikap 
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tunduk atau patuh dari orang lain. Dominasi menurut Giddens (1986) tidak secara 

khusus menunjuk pada penggunaan kekerasan, namun dominasi terjadi ketika 

seseorang mampu menguasai sumber daya otoritatif dan alokatif dan yang tidak 

mampu menguasai akan mengalami diskriminasi
113

. Sehingga dominasi istri 

dalam keluarga disini meliputi pengertian kecenderungan tindakan istri (sebagai 

pihak yang kuat) untuk menguasai pasangannya yaitu suami (sebagai pihak yang 

lemah). Informan juga mengungkapkan pemahamannya tentang definisi dominasi 

bagi mereka. 

“ya nggak adanya keseimbangan, ada yang lebih memimpin, lebih ngontrol bukannya 

kesetaraan.” (Informan B) 

“...sikap ingin menguasai orang lain supaya orang tersebut nurutin kemauannya dia gitu sih.” 

(Informan D) 

Pernyataan dari informan mengungkapkan bahwa informan memahami tentang 

apa yang dimaksud dengan dominasi yaitu ketika ada orang yang lebih memimpin 

dan mampu membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan maka bisa 

dikatakan terjadi yang namanya dominasi. Sikap dominasi inilah yang mereka 

lihat di SSTI yang dilakukan oleh pihak istri. 

  

III.3.2 Alasan-Alasan Dominasi Istri Terhadap Suami di SSTI 

 Dominasi dalam rumah tangga tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki 

saja melainkan juga oleh perempuan. Seperti yang terlihat dalam sinetron Suami-

Suami Takut Istri (SSTI) yang juga didukung oleh pernyataan informan. 

“...cukup teriak sama jewer udah bikin gemetar suaminya ya ngliatin lah itu dominasinya.” 

(Informan A) 

                                                
113 Sunarto 2009, p.55 
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“...waktu bu RT marah gara-gara pak RT tebar pesona ma Pretty trus langsung jewer Pak RT 

sama ngunciin pak RT di kamar mandi, pak RT Cuma bisa mohon-mohon minta ampun...” 

(Informan C) 

Informan sepakat bahwa perlakuan istri terhadap suami dalam SSTI merupakan 

bentuk dominasi istri kepada suami. Informan juga mengungkapkan bentuk 

dominasi istri yang terlihat di SSTI. 

 “...waktu Deswita marah ma suaminya gara-gara gak mau disuruh dengan alasan ngerjain 

novel, si Deswita bilang percuma ngerjain novel terus toh nggak ngehasilin uang.” (Informan C) 

“tuh Sheila suka banget ngehina suaminya yang gajinya kecil dibandingin dia yang 

penghasilannya lebih besar sebagai artis...” (Informan D) 

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dapat dikatakan bentuk dominasi istri 

yang dimaksud adalah sikap kasar tokoh istri di SSTI kepada suami mereka 

bahkan sikap kasar tersebut juga diperlihatkan kepada lingkungan sekitar 

(tetangga) sikap kasar tersebut dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi ketika 

salah satu pihak berpenghasilan lebih dalam hal ini adalah istri maka istri akan 

cenderung meremehkan suami. Sikap meremehkan suami bukan hanya dalam 

bentuk sikap kasar tetapi juga bisa dalam bentuk tidak melayani kebutuhan suami 

seperti tidak memasakkan makanan. Pernyataan informan tersebut menunjukkan 

bahwa memasak untuk suami merupakan fungsi domestik seorang istri sehingga 

tidak baik jika tidak dilakukan atau akan dinilai salah dimana aturan ini telah 

disosialisasikan melalui pendidikan, pengasuhan, agama, media massa, bahasa 

dan negara yang kemudian membentuk perilaku manusia
114

. Selain itu, dominasi 

juga akibat dari ketidakdewasaan emosi, rasa kecemburuan yang besar terhadap 

pasangan karena takut diselingkuhi dapat membuat pasangan menjadi dominan 

                                                
114 Murniati 2004, p. 25 
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agar suaminya tidak berselingkuh atau bisa dikatakan mengekang suaminya agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak istri yang dominan. 

 Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan perempuan mampu 

mendominasi suami antara lain yaitu sifat dasar ingin mendominasi, penghasilan 

istri lebih besar, siklus keluarga, dan ketidakdewasaan emosi seperti yang 

diungkapkan di tabloidnova.com. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan 

bahwa seorang istri tidak mungkin bersikap dominan jika tidak memiliki alasan. 

“...biasanya sih ekonomi mbak misalnya si suami gak kerja tapi si istri yang cari duit, ato sifat 

suami yang gak tegas jadi istri yang lebih dominan ambil keputusan, bisa jadi juga emang sifat 

bawaan orok mbak mau gak mau si suami jadi ngalah daripada ribut trus.” (Informan A) 

“...mereka itu cenderung nerima aja gitu perlakuan istrinya yang semena-mena gak ada 

perlawanan..juga kadang suaminya keterlaluan masak godain cewek trus makanya si istri juga 

jadi marah-marah gitu.” (Informan E) 

Informan mengungkapkan bahwa istri-istri di SSTI bersikap dominan terhadap 

suaminya dikarenakan beberapa alasan. Misalnya saja karena pengaruh ekonomi 

(suami berpenghasilan kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan istri atau 

penghasilan istri lebih besar), sikap suami yang tidak memiliki kedewasaan emosi 

(suka selingkuh), dan sifat istri yang memang suka mendominasi sehingga 

membuat suami mau-mau tidak mau harus mengalah untuk menghindari keributan 

(tidak tegas). Sehingga dapat dikatakan karakter suami juga mempengaruhi sikap 

istri apakah mendominasi atau tidak. 

 Dominasi istri kepada suami di SSTI tersebut memang dianggap beralasan 

oleh informan. Namun, informan menganggap seorang istri tidak seharusnya 

bertindak seperti itu (dominan). 
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“jelas nggak setuju donk mbak menurut saya yang namanya rumah tangga itu tidak adanya 

yang namanya dominasi istri kan berperan sebagai pendamping suami dalam rumah tangga 

jadi ya yang ada itu keseimbangan peran suami dan istri...” (Informan B) 

“...sangat tidak mendidik, karena bagaimanapun sebagai orang timur, kita memiliki aturan-

aturan yang telah turun-temurun dipraktekkan orang tua kita mengenai bagaimana seorang 

perempuan semestinya memperlakukan suami. Meskipun seiring perkembangan zaman, ada 

beberapa aturan yang bersifat lebih fleksibel akan tetapi sikap hormat istri terhadap suami 

menjadi suatu aturan dasar dalam keluarga...” (Informan D) 

Pernyataan dari informan D menunjukkan bahwa ia sangat menjunjung budaya 

timur dimana sikap hormat kepada suami dianggap sebagai aturan dasar dalam 

keluarga. Pendapat berbeda justru diungkapkan oleh informan F yang 

menganggap bahwa dominasi istri dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar 

dalam suatu rumah tangga. 

“...tapi jujur aja ya yang bisa bangun paling pagi dan tidur paling malam tu cuman perempuan 

lo dan yang bisa beresin semua rumah tanpa pembantu tuh juga istri so far kalo gak durhaka ma 

suaminya, saya setuju aja perempuan memang mendominasi...” (Informan F) 

Pendapat informan F yang menganggap bahwa dominasi istri dalam rumah tangga 

merupakan hal yang wajar dapat peneliti kaitkan dengan pengalaman pribadinya. 

Informan F mengungkapkan dirinya termasuk istri yang dominan dalam rumah 

tangga. Sikap ngambeknya ia sebut sebagai caranya untuk mendominasi suami 

karena jika ia ngambek suaminya mau mengikuti semua permintaannya walaupun 

ia mengaku tujuannya demi mendapatkan perhatian suami. Suami informan F 

yang tinggal jauh darinya membuat ia merasa kurang mendapat perhatian dan ia 

merasa perhatian itu ia dapatkan jika ia ngambek. Meskipun informan F mengaku 

sebagai istri yang dominan ia mengaku tidak sampai bertindak kasar kepada 

suaminya di hadapan umum.  
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 Dominasi istri yang dianggap sebagai hal yang tidak wajar oleh 

kebanyakan informan tidak membuat informan memungkiri jika dominasi istri 

bisa terjadi juga di kehidupan sekitar mereka seperti yang diungkapkan oleh 

informan D. 

“...Meskipun pada kenyataannya ada juga keluarga yang seperti itu pola rumah tangganya.” 

(Informan D) 

Hal yang diungkapkan oleh informan D jika dianalisis lebih lanjut, ia berkata 

seperti itu karena pengalaman pribadinya yang melihat bahwa ada realitas 

dominasi istri di masyarakat sekitarnya (tetangga) walaupun tidak seekstrim yang 

ia lihat di SSTI. Realitas dominasi istri dapat kita lihat pada informan F yang 

mengaku bahwa ia termasuk istri yang dominan.  

“...namanya suami kan pemimpin keluarga ya kudunya kan mimpin keluarga.” (Informan A) 

“...tiap orang kalau ingin dihargai ya harus menghargai juga donk begitu juga sama hubungan 

suami istri tidak ada namanya dominasi salah satu pihak.” (Informan D) 

Pernyataan dari informan A tersebut mengungkapkan bahwa meskipun dominasi 

istri kepada suami di SSTI memiliki alasan dan dianggap hal yang wajar oleh 

seorang informan namun sikap kasar kepada suami tidak sepatutnya dilakukan 

apalagi jika faktor pendorongnya adalah faktor ekonomi karena seorang istri 

seharusnya menghormati dan menghargai seorang suami sebagai kepala rumah 

tangga yang artinya adalah pemimpin dalam keluarga. Hal ini dapat juga dikaitkan 

dengan latar belakang budaya informan A yang merupakan orang Jawa dan juga 

budaya Jawa yang dominan di lingkungan mereka membuat kultur Jawa menjadi 

bagian dalam keseharian informan. Informan D yang berasal dari suku Ambon 

juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap dominasi yang dilakukan pihak 

istri, informan menyukai sikap saling menghargai dalam hubungan suami istri. 
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Informan D berpendapat bahwa tidak perduli dari suku apapun dan agama apapun 

pasti mengajarkan sikap saling menghargai apalagi dalam hubungan suami istri. 

Pernyataan sebagian besar informan tersebut mengungkapkan bahwa informan 

tergolong ke dalam pemirsa dengan tipe khalayak negotiated readings yang 

artinya meskipun mereka tidak meyukai sikap dominasi yang dilakukan para istri 

tersebut, informan tetap menyaksikan SSTI karena dianggap sebagai tayangan 

yang menghibur. 

 

III.4 Konteks yang Mempengaruhi Penerimaan Ibu Rumah Tangga 

terhadap Sinetron Suami-Suami Takut Istri 

 Penerimaan ibu rumah tangga tangga terhadap sinetron Suami-Suami 

Takut Istri dipengaruhi oleh beberapa hal yang berhubungan dengan latar 

belakang informan. 

III.4.1 Persepsi Ibu Rumah Tangga terhadap Diri Sendiri 

 Sosok ibu rumah tangga di mata informan selalu terkait dengan ranah 

domestik, yang hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga, melayani suami 

dan anak. Tidak jauh berbeda bagi ibu rumah tangga yang berkarier, meskipun 

berkarier ia dianggap sebagai ibu rumah tangga yang baik jika tetap bisa 

menyeimbangkan dengan mengurus urusan rumah tangga.  

“...kalo menurut saya sih ibu rumah tangga itu ya harusnya ngurus keluarga, ngasih perhatian 

ma keluarga ya pokoknya selalu mendukung kelurga termasuk ngurus pekerjaan rumah kalo 

yang kerja juga boleh tapi ya tetep gak boleh lupa ama keluarga toh saya dulu juga kerja dan 

tetep ngurus urusan rumah tangga, semuanya bisa dilakuin walaupun emang agak capek karena 

kerjanya dobel tapi ya udah konsekuensinya gitu jadi harus dilaksanain sepenuh hati.” (Informan 

A) 
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Pernyataan informan A tersebut terkait dengan pengalamannya sebagai ibu rumah 

tangga yang dulunya juga pernah berkarier, meskipun berkarier ia tetap mengurus 

rumah tangganya dengan baik karena jika tidak suaminya akan memprotesnya. 

Bahkan ia mengaku awal-awal berhenti kerja ia tidak terbiasa karena seharian 

waktunya hanya dihabiskan di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah bahkan 

ia merasa seperti pembantu namun seiring waktu ia mulai terbiasa dengan status 

barunya sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya. 

“...awal-awal gak kerja ya aneh mbak kok di rumah terus kayak pembantu gitu lama-lama ya jadi 

biasa.” (Informan A)  

Pendapat tidak jauh berbeda diungkapkan oleh informan lainnya, yang masih 

berpendapat bahwa ibu rumah tangga yang baik baik adalah yang mampu 

mengurus urusan rumah tangga dengan baik. 

“...yang sayang sama keluarga dan bisa diajak sharing atau tukar pendapat dengan suami, jadi 

partner susah dan senang lah mbak pokokna.” (Informan C) 

“...yang ideal ya seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus anak, suami, dan dapat 

menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik dan menjaga harga diri keluarganya.” 

(Informan E) 

Pernyataan lugas diungkapkan oleh informan F yang yang menyatakan bahwa istri 

yang baik adalah istri yang berada di rumah.  

“...yang pasti harus di rumah! Gak diragukan lagi! pokoknya gak bisa ditawar-tawar yang 

namanya ayah ya bekerja, ibu dirumah...” (Informan F) 

Pernyataan tersebut diungkapkan karena menurutnya keberhasilan suatu keluarga 

itu yang menentukan adalah istri. Bahkan ia menganggap kalau istri juga bekerja 

dan suami selingkuh itu adalah kesalahan istri. 

“...istilahnya buat keseimbangan lah kalo semuanya pada kerja di luar rumah sapa yang ngurus 

rumah, anak sama suami yang pasti bikin rawan suami selingkuh tuh soalnya kurang perhatian 

dari istri. Yang harus diingat jadi istri itu harus pintar, karna pintar anak itu tergantung sang 

ibu, harus serba bisa, dan handle keluarga sebaik mungkin.” (Informan F) 
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Pernyataan tersebut ia ungkapkan sebagai bentuk keprihatinannya terhadap anak 

perempuan zaman sekarang yang nantinya juga akan jadi ibu rumah tangga 

dimana cenderung bersikap bebas dan kurang proteksi dari orang tua dan dapat 

dikaitkan dengan latar belakang pendidikan informan F yang hanya SMA 

dibandingkan dengan informan lain yang pendidikannya lebih tinggi sehingga 

membuatnya berpendapat bahwa ibu rumah tangga harus berada di rumah. Oleh 

sebab itu, ia merasa ibu rumah tangga seharusnya di rumah saja, kalaupun bekerja 

cari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah.  

 

III.4.2 Ibu Rumah Tangga dan Lingkungan Sosial 

 Ibu rumah tangga merupakan khalayak potensial terbesar televisi karena 

paling banyak dan paling lama menonton televisi
115

. Kegemaran perempuan 

menonton film-film melodrama tentu saja bukan hal yang baru, misalnya sinetron 

menjadi bahan ngerumpi para ibu di kelompok arisan dan mampu menghapal 

lagu-lagu tema sinetron
116

. 

“...Ibu-ibu sini juga kalo kumpul sering lo mbak cerita tentang sinetron ini ada yang bilang lucu 

lah ada juga yang bilang kok bisa yaa sinetron kayak gitu ditayangin.” (Informan A) 

“...biasanya kalo ada sinetron baru tayang ato sinetron yang pemainnya terkenal ato kalo 

sinetron itu ceritanya beda langsung deh jadi bahan obrolan ibu-ibu sini.” (Informan B) 

“...tau mbak dari temen kantor yang cerita, pas lagi istirahat makan siang ngobrol-ngobrol 

tentang ini itu ehh trus dia bilang kalo SSTI pindah ke pagi hari.” (Informan C) 

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa sinetron juga menjadi bahan 

percakapan bagi ibu rumah tangga dan juga ibu rumah tangga yang berkarier. 

Seperti yang diungkapkan oleh Dorothy Hobson (1990) bahwa para perempuan 

                                                
115 Sunarto 2009, p. 94 
116 Labib 2002, p.2 
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itu juga menjadikan sinetron sebagai salah satu topik pembicaraan, ketika suatu 

program ramai dibicarakan maka banyak perempuan akan menontonnya agar bisa 

terlibat dalam percakapan tersebut agar mereka tidak diacuhkan
117

. 

 Berkaitan dengan bahan pembicaraan ibu rumah tangga, informan F 

mengungkapkan pendapatnya tentang ketidak sukaannya terhadap ibu rumah 

tangga di lingkungannya yang menurutnya terlalu ikut campur urusan pribadi 

orang. 

“Mereka terlalu suka bergosip, pendidikan kurang, dan berpikiran kurang modern. Ada apa dikit 

sama tetangga masak dijadikan bahan pembicaraan kan gak etis biarin aja donk jadi urusan 

pribadi jangan ikut campur lah toh kan gak tau yang pasti.” (Informan E) 

Informan F kemudian merespon berbeda tentang ibu rumah tangga yang berkarier 

yang dianggapnya jauh lebih berpendidikan. 

“...mungkin ya karna kita kerja jadi ya lebih berpendidikan kalo yang gak kerja mungkin mereka 

kan kurang kegiatan makanya bisanya ngomongin orang.” (Informan E) 

Pernyataan informan E tersebut dapat dikaitkan dengan pengalaman pribadi 

informan yang ternyata pernah menjadi bahan gosip oleh tetangganya. Bahkan 

terkadang ia sampai merasa tidak nyaman dengan pandangan tetangganya ketika 

bertemu dengannya. Oleh sebab itu, ia menjadi jarang bergaul dengan ibu rumah 

tangga di sekitarnya dan lebih memilih bergaul dengan teman sekerjanya. 

 

III.4.3 SSTI: Hiburan untuk Pasangan Suami Istri  

 Ibu rumah tangga yang menjadi informan dalam penelitian ini 

beranggapan bahwa sinetron Suami-Suami Takut Istri tidak hanya ditujukan bagi 

khalayak ibu rumah tangga saja tetapi khalayak dewasa secara umum. Akan 

                                                
117 Brown, p.67-68 
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tetapi, menurut informan sinetron ini tidak cocok untuk anak-anak karena 

dianggap belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. 

“...menurut saya sih ini cocok buat pasangan suami istri mbak biar mereka bisa belajar 

menghargai satu sama lain, biar suami-suami itu tau kalo istri juga bisa kasar gak cuma suami 

aja yang pasti sih anak-anak jangan nonton mereka kan belum bisa memilih apa yang baik dan 

apa yang buruk ntar kalo ditiru kan repot.” (Informan A) 

“...cocok untuk orang tua kan ini tentang kehidupan rumah tangga mbak walaupun sifatnya 

hiburan...” (Informan C) 

“...orang-orang yang butuh hiburan pastinya dan orang-orang yang sedikit perlu menertawakan 

keseharian mereka yang bisa aja kan itu juga terjadi dalam kehidupan mereka atau justru 

sangat berbanding terbalik yang pasti juga orang yang punya waktu tentunya untuk menonton 

sinetron ini.” (Informan F) 

Cerita dari sinetron Suami-Suami Takut Istri (SSTI) yang mengangkat tentang 

kehidupan ibu rumah tangga pada dasarnya bisa disaksikan oleh siapa saja yang 

berusia dewasa apalagi tema besar yang diangkat dari sinetron ini adalah komedi 

sehingga manfaatnya adalah untuk menghibur. Menurut informan selain hiburan 

manfaat lainnya adalah memberikan gambaran bahwa tidak selamanya peran istri 

itu selalu menderita. 

“...sekedar hiburan aja gak usah dibawa serius menurut saya. Mungkin pembuatnya pengen 

nunjukin kalo sebenarnya di masyarakat ada lo yang kaya gini cuma gak pernah terekspos...” 

(Informan D) 

“...buat wanita-wanita tak berdaya diluar sana biar sedikit berani mengungkapkan perasaan 

kepada suaminya jangan dipendem...jadi perempuan sekarang tu kudu ekspresif gak jaman lah 

cuma jadi kacung suami disuruh ini itu tapi tetep kudu hormat sama suami kan itu tetep 

perintah agama.” (Informan F) 

Partisipan F mengambil manfaat dari informan ini adalah agar seorang istri berani 

mengungkapkan perasaannya kepada suaminya dan tetap memiliki rasa hormat 

kepada suami agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. 
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III.5 Pendapat Ibu Rumah Tangga tentang Karakter Ibu Rumah Tangga 

dalam Suami-Suami Takut Istri 

 Karakter merupakan unsur penting dalam setiap sinetron. Karakter pemain 

yang akan membangun cerita melalui peranan yang dimainkan. Karakter utama 

dalam Suami-Suami Takut Istri adalah empat ibu rumah tangga dengan latar 

belakang keluarga yang berbeda dan memiliki polemik dalam kehidupan rumah 

tangganya masing-masing. Para ibu rumah tangga tersebut sering berkumpul 

untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka. 

Mereka saling memberi dukungan agar tidak kehilangan kendali atas suami-suami 

mereka. Keempat ibu rumah tangga tersebut memiliki persamaan yakni sama-

sama memiliki suami yang takut pada istri. 

 Sosok ibu rumah tangga yang menurut informan paling baik di sinetron 

Suami-Suami Takut Istri ditemukan pada tokoh Welas yang diperankan oleh Asri 

Pramawati, hal ini dikarenakan Welas paling jarang bersikap kasar kepada 

suaminnya meskipun ia juga mendominasi suaminya dengan sikap ngambek yang 

ia tunjukkan. Dominasi yang dilakukan tokoh Welas karena pengalaman pribadi 

suaminya yang melihat saudaranya meninggal karena AIDS sehingga membuat 

Tigor setia dan takut ditinggal oleh Welas meskipun terkadang ikut menggoda 

Pretty bersama suami-suami yang lain.  

“...yang paling saya suka itu ya si Welas itu, lucu, lemah lembut pokoknya jawa banget lah, kalo 

ngomong juga kadang ngelantur tapi suaminya tetep takut ma dia padahal badan suaminya kan 

kaya bodyguard gitu.” (Informan A) 

“...karakter welas soalnya dia itu lucu banget polos cenderung bego malah (ketawa) dan gak 

pernah kasar sama suaminya suaminya aja yang penakut ama dia, buktinya saya pernah liat 

pas tu ibu-ibu lagi kumpul ngerencanain sesuatu buat suaminya cuma si Welas aja yang gak 

setuju dengan alasan kasian sama suaminya.” (Informan D) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERIMAAN IBU RUMAH TANGGA DI SURABAYA... NURUL AMINATI



74 

 

 “...soalnya dia (Welas) itu polos…lugu….dan patuh lah ma bang tigor kadang-kadang juga 

bang tigor ikutan takut juga sama si Welas kalo dia udah ngambek paling lucu lah diantara 

yang lainnya.” (Informan F) 

Pernyataan informan tersebut mengungkapkan bahwa karakter favoritnya adalah 

tokoh Welas, karena menurut informan tokoh Welas adalah tokoh yang tidak 

menunjukkan sikap kasar secara vulgar kepada suaminya dimana hal ini berbeda 

dengan ketiga karakter lainnya seperti bu RT, Sheila dan Deswita yang suka 

bersikap kasar kepada suaminya. Selain itu, tokoh Welas disukai karena dianggap 

memegang norma sebagai perempuan Jawa yang lemah lembut, tingkah polos dan 

lugu tokoh Welas menjadi daya tarik tersendiri bagi informan. 

“...waktu Sheila bilang yo km pura-pura jadi sopirku ya soalnya aku malu punya suami jelek 

miskin pula si karyo cuma bisa nurut, kan ceritanya si Sheila artis gitu.” (Informan C) 

“...Deswita ngelarang uda Faisal buat nulis novel abis menurut nggak menghasilkan uang dan 

pernah berencana ngejual laptop si Uda buat modal usaha dagangnya.” (Informan E) 

“...istrinya keliatan lebih tajir gitu si Sheila artis, si Deswita keliling dagang baju, bu RT keliatan 

lebih kaya gitu dandanannya dari suaminya tapi kalo Welas itu yang saya gak tau apa karena 

takut kehilangan istri aja kali yaa makanya nurut si Tigor.” (Informan F) 

Informan menilai bahwa sikap kasar para istri di Suami-Suami Takut Istri 

dikaitkan dengan faktor ekonomi. Informan menganggap para istri tersebut lebih 

dominan dalam faktor ekonomi sehingga membuat sikap kasar itu menjadi sikap 

yang tidak bisa ditolak oleh para suami tersebut, dan faktor bebeda dilihat dari 

tokoh Welas yang menurut informan dominasi tersebut bukan karena pengaruh 

ekonomi. Ini membuktikan bahwa bagi informan dengan latar belakang yang 

berbeda ibu rumah tangga yang baik adalah ibu rumah tangga yang sopan dan 

lemah lembut terutama kepada suami. Jika dikaitkan dengan latar belakang 

budaya maka informan masih terpengaruh budaya Jawa yang menjadi budaya 

dominan di masyarakat, dimana istri harus bersikap sopan dan lemah lembut.  
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III.6 Matriks Karakteristik dan Interpretasi Informan pada Sinetron SSTI 

 Matriks ini berfungsi untuk memberikan penjelasan secara ringkas tentang 

profil informan dan juga interpretasi informan terhadap dominasi ibu rumah 

tangga pada sinetron Suami-Suami Takut Istri. 

No. Nama Karakteristik Informan Interpretasi  Informan

1 Ibu Atik ibu rumah tangga pernah berkarier SSTI tayangan beda & menghibur

pendidikan S1 dominasi istri di SSTI tidak pantas

beragama islam menyukai tokoh Welas

suami seorang pegawai bank tidak setuju dengan dominasi

memiliki 2 anak dominasi: faktor ekonomi & karakter

suku Jawa

2 Ibu Retno ibu rumah tangga & dokter SSTI tayangan beda & tidak layak 

pendidikan S1 dominasi istri di SSTI tidak pantas

beragama islam menyukai tokoh Sheila

suami seorang pegawai swasta tidak setuju dengan dominasi

belum memiliki anak dominasi: faktor ekonomi 

suku Jawa

3 Ibu Siwi ibu rumah tangga & karyawan bank SSTI tayangan beda & menghibur

pendidikan D3 dominasi istri di SSTI tidak pantas

beragama islam menyukai tokoh Welas

suami telah pensiun tidak setuju dengan dominasi

memiliki 1 anak dominasi: faktor ekonomi & sikap curiga

suku Jawa

beda agama dengan suami

4 Ibu Fadhillah ibu rumah tangga SSTI tayangan beda & menghibur

pendidikan S1 dominasi istri di SSTI tidak pantas

beragama islam menyukai tokoh Welas

suami seorang PNS di Ambon tidak setuju dengan dominasi

memiliki 3 anak dominasi: faktor ekonomi

suku Ambon

tinggal berjauhan dengan suami

5 Ibu Ninik ibu rumah tangga & PNS SSTI tayangan beda & tidak layak 

pendidikan S1 dominasi istri di SSTI tidak pantas

beragama islam tidak ada karakter yang disuka

suami kontraktor tidak setuju dengan dominasi

memiliki 3 anak dominasi : karakter & sikap curiga

suku Madura

sering ditinggal suami (kerja)

6 Ibu Aziza ibu rumah tangga & wiraswasta SSTI tayangan beda & menghibur

pendidikan SMA dominasi istri wajar,ada di kehidupan nyata

agama Islam menyukai tokoh Welas

suami wiraswasta setuju dengan dominasi

belum memiliki anak dominasi: pengaruh lingkungan

suku Jawa

tinggal berjauhan dengan suami  

Tabel III.1 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan 

 Penerimaan informan yang dalam hal ini adalah ibu rumah tangga dalam 

memahami dan memaknai dominasi ibu rumah tangga pada sinetron Suami-Suami 

Takut Istri di Trans TV ternyata bervariasi. Penerimaan tersebut meliputi : 

1. Informan mempersepsi sinetron Suami-Suami Takut Istri sebagai tayangan 

yang berbeda dari sinetron pada umumnya, sinetron ini menggambarkan 

sosok ibu rumah tangga yang memiliki power dan mampu membuat suami 

tunduk kepada istri. Informan mengungkapkan unsur-unsur seperti 

backsound suara tawa orang yang terdapat dalam sinetron ini dan juga 

ceritanya yang dianggap fiksi yang dapat digolongkan sebagai sinetron 

yang bertema komedi. 

2. Informan mengungkapkan bahwa sinetron komedi Suami-Suami Takut 

Istri ini lebih banyak membahas tentang sikap kasar istri sebagai dampak 

dominasi yang dilakukan para istri kepada suaminya. Menurut informan, 

sikap dominasi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga karakter 

suami yang cenderung tidak tegas. Dominasi yang dilakukan para istri 

tersebut dianggap sebagai hal yang tidak sepatutnya dilakukan kepada 

seorang suami bahkan dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan 

budaya dominan di masyarakat (budaya Jawa) walaupun terdapat 

perbedaan suku informan memiliki pendapat yang sama. Meskipun 
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demikian, informan tidak memungkiri dominsi istri dapat terjadi di 

lingkungan social mereka. Selain itu, informan juga takut jika anak-anak 

mereka ikut menonton maka akan meniru sikap dari para pemainnya yang 

cenderung suka bersikap kasar karena anak-anak dianggap belum bisa 

memilih tayangan yang baik atau buruk. Proses negosiasi makna pada 

informan dalam memahami sikap dominasi yang dilakukan oleh para istri 

tersebut dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan latar belakang sosial 

budaya mereka. 

3. Karakter yang disuka oleh informan adalah tokoh Welas, meskipun disuka 

karakter ini tidak dianggap ideal. Karakter ini disuka karena paling 

menggambarkan sosok perempuan yang seharusnya lemah lembut dan 

tidak kasar pada suami dimana pada karakter-karakter lain dalam sinetron 

ini gambaran tersebut tidak ditemukan meskipun tetap melakukan 

dominasi kepada suami yang dipengaruhi oleh latar belakang suami yang 

memiliki pengalaman pribadi yang buruk. 

4. Sosok ibu rumah tangga yang baik bagi informan adalah ibu rumah tangga 

yang mampu mengurus rumah tangga serta keluarga dengan baik, 

meskipun ibu rumah tangga itu meniti karir namun tidak mampu mengurus 

rumah tangganya dengan baik maka belum dapat dikatakan ideal. Maka, 

ketika ibu rumah tangga dalam sinetron SSTI tidak mengurus rumah 

tangga dengan baik sebagai bentuk sikap dominasi istri belum bisa disebut 

sosok ibu rumah tangga ideal. 
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IV.2 Saran 

 Hasil penelitian yang didapat pastinya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berusaha menjelaskan beberapa hal yang 

dihadapi ketika melakukan penelitian sehingga dapat memberi masukan kepada 

penelitian selanjutnya : 

1. Kelebihan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (indepth 

interview). Peneliti melihat dengan menggunakan metode indepth 

interview memudahkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih 

dalam karena wawancara bersifat pribadi dan akrab sehingga membuat 

informan lebih leluasa mengemukakan pendapatnya. 

2. Kekurangan dalam penelitian ini khalayak hanya ditujukan untuk ibu 

tangga, disarankan agar selanjutnya dapat dikembangkan dengan khalayak 

yang berbeda, misalnya pasangan suami-istri atau pria atau wanita yang 

belum menikah karena khalayak yang berbeda dapat menghasilkan 

pemaknaan yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat 

menggunakan teknik etnografi agar pemahaman yang didapat bisa lebih 

mendetail dan menyeluruh. 
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LAMPIRAN 1 

 

 

 

PANDUAN INDEPTH INTERVIEW 

1. Apakah anda tergolong penggemar sinetron? Mengapa? 

2. Apa definisi sinetron menurut anda? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang penggambaran ibu rumah tangga dalam 

televisi (khususnya program sinetron)? 

4. Bagaimana pendapat anda tentang ibu rumah tangga? 

5. Bagaimana pendapat anda tentang sinetron Suami-Suami Takut Istri (SSTI)? 

6. Apa definisi dominasi menurut anda? 

7. Bagaimana pendapat anda tentang dominasi ibu rumah tangga? 

8. Apa menurut anda tindakan istri kepada suami di SSTI merupakan bentuk 

dominasi? Mengapa? 

9. Apa anda pernah melihat dominasi istri di lingkungan sosial anda? 

10. Contoh dominasi perempuan dalam rumah tangga di SSTI? 

11. Menurut anda siapa target segmentasi dari sinetron ini? 

12. Bagaimana pendapat anda tentang karakter ibu rumah tangga atau istri yang 

diperankan para tokoh dalam sinetron Suami-Suami Takut Istri (SSTI)? 

13. Bagaimana pendapat anda tentang karakter suami yang diperankan para tokoh 

dalam sinetron Suami-Suami Takut Istri (SSTI)? 

14. Apa saja faktor-faktor yang membuat suami berada di bawah kendali istri? 

15. Siapa tokoh favorit anda? Mengapa? 

16. Apakah istri dominan itu ideal dalam rumah tangga? 

17. Bagaimana sosok ibu rumah tangga ideal menurut anda? Alasannya? 
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LAMPIRAN 2 

 

 

SCREENING QUESTIONS 

 

 

  Saya Nurul Aminati, biasa dipanggil Nurul, mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAIR Surabaya. Saya memohon kesediaan anda untuk 

menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Data yang di dapat akan digunakan 

untuk keperluan skripsi saya tentang Penerimaan Ibu Rumah Tangga terhadap 

Dominasi Ibu Rumah Tangga pada Sinetron Suami-Suami Takut Istri. Atas 

kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 

PERTANYAAN 

1. Apakah anda pernah menonton sinetron Suami-Suami Takut Istri (SSTI) Trans 

TV? 

a. Ya             b. Tidak (STOP) 

2. Apa anda mengetahui tentang isi dari sinetron SSTI? 

a. Ya             b. Tidak (STOP) 

 

 

 

DATA PRIBADI 

Nama/ Usia    :  

Alamat Surabaya   : 

No. telp/HP    : 

Suku       : 

Agama      : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan      : 

 

 

-Terima Kasih-
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LAMPIRAN 3 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Keterangan : 

Q       : Peneliti 

A, B, C, D, E, F  : Informan 

 

Informan A 

Nama      : Dewati Soegito (45 tahun) 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Lokasi/SES     : Semolowaru Selatan VII No.6/ SES B 

Waktu Wawancara  : 12 Mei 2010/Pukul 10.00 WIB 

Wawancara dengan ibu Dewati dilakukan di ruang menonton TV, ruang ini juga 

digunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Saat wawancara dilakukan tidak 

ada orang lain di rumah kecuali ibu Dewati karena anggota keluarga lain sedang 

melakukan aktifitasnya. 

Q : maaf ya ibu ganggu pagi-pagi begini 

A : nggak papa mbak, jam-jam segini saya gak terlalu sibuk kok...kalo pagi-pagi 

kan saya sibuk ngurusin suami yang ngantor dan anak saya yang masih SMA 

biasanya sih ada anak saya yang kuliah cuma kebetulan hari ini dia ada urusan di 

kampus katanya 

Q : biasanya ngapain bu kalo orang rumah pada gak ada gini? 

A : yaa...ngerjain tugas-tugas rumah tangga aja mbak kaya nyetrika, bersih-

bersih...kalo lagi males ya saya nonton TV aja ato tiduran di kamar (ketawa) 

Q : Ohh gitu...trus biasanya kalo nonton TV apa bu yang suka ditonton? 

A : kalo pagi-pagi biasanya sih ya acara gosip itu lho mbak trus ama sinetron-

sinetron gitu 

Q : suka banget ya bu sama acara-acara itu? 

A : suka banget sih nggak cuma ya gimana lagi acaranya di TV ya itu-itu aja gak 

ada variasi..mau gak mau ya ditonton daripada bosen di rumah cuma masak sama 

bersih-bersih (ketawa), dulunya juga saya jarang nonton TV kok mbak 

Q : lho..kenapa bu? 

A : ya dulu kan saya kerja, di rumah sampenya malem...udah males mbak nonton 

TV paling sampe rumah trus masak buat anak sama suami udah deh trus ke kamar 

istirahat 

Q : terus kenapa berhenti kerja bu? 

A : gak berhenti mbak cuma perusahaannya tutup, sudah lama juga kok dari 

tahun 2006 saya udah gak kerja, awal-awal gak kerja ya aneh mbak kok di rumah 

terus kayak pembantu gitu lama-lama ya jadi biasa (ketawa) 

Q : oiya, ngomong-ngomong tentang sinetron ni bu apa sih definisi sinetron 

menurut ibu dan yang biasa ditonton apa judulnya bu? 

A : mmmm....(mengernyitkan dahi) sinetron yaa gak tau ni bener apa salah tapi 

kayaknya ya film-film yang di tayangin di televisi yang critanya itu panjang dan 
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mbulet gitu (ketawa) kalo yang saya suka tonton itu Kesetiaan Cinta itu lho mbak 

yang di SCTV itu 

Q : kenapa bu kok suka? 

A : ya menarik aja ceritanya mbak 

Q : memang ceritanya kenapa bu? 

A : ya intinya sih persoalan rumah tangga gitu lah, dan ceritanya itu umum aja di 

masyarakat. 

Q : sinetron yang lainnya ada lagi gak yang ibu suka? 

A : mmm... (mengernyitkan dahi), bukan suka sih mbak sebenernya cuma 

ceritanya itu keinget banget saya juga sempet sering nonton  

Q : apa itu bu? 

A : suami-suami takut istri itu lho mbak, waktu jam tayangnya malem saya 

beberapa kali nonton sama keluarga...awal-awal sih lucu ya mbak tapi lama-lama 

kok kayaknya nyiksa suami banget gitu makanya suami saya jadi gak suka 

langsung pindah channel deh (ketawa) 

Q : menurut ibu SSTI ceritain tentang apa? 

A : ya kalo dari judulnya sih ya tentang para suami yang takut istri dengan 

beragam alasan 

Q : alasan apa aja bu? 

A : mmm...(mengernyitkan dahi) ya bisa jadi karena istrinya emang dominan di 

keluarga jadi takut deh suaminya (ketawa)  

Q : trus gak pernah nonton SSTI lagi donk? 

A : ya tetep sih mbak (sambil ketawa) tapi kalo suami lagi kluar kalo gak 

langsung deh kultum (ketawa) yang bilang gak mutu lah apa lah ngomel-ngomel 

pokoknya suami saya (meniru dengan gerakan bibir suaminya ngomel). Ibu-ibu 

sini juga kalo kumpul sering lo mbak cerita tentang sinetron ini ada yang bilang 

lucu lah ada juga yang bilang kok bisa yaa sinetron kayak gitu ditayangin 

Q : wah..berarti ibu-ibu sini juga suka sama sinetron ini ya bu?kenapa bu kok 

suka nonton SSTI? 

A : ya ada yang suka ada yang nggak, kalo yang suka paling bilang lucu trus yang 

gak suka bilangnya gak ndidik gitu...yaa…bikin ketawa sih mbak soalna biasanya 

kan sinetron itu selalu bikin nangis yaa tapi kalo ini bikin ketawa trus sihh 

lumayan buat hiburan, mungkin yaa karena judulnya sitkom SSTI itu yaa jadi 

dibuat lucu walaupun sebenarnya ya gak lucu kan kasian ma si suami-suami itu 

disiksa 

Q : menurut ibu sitkom sendiri itu apa? 

A : ya sinetron yang temanya komedi, jadi bisa dibilang gak usah dibawa serius 

deh ceritanya, cukup dibuat untuk mengocok perut dengan ceritanya toh kalo ada 

di kehidupan nyata yang kaya gini masak ya kita ketawain juga kan ya nggak… 

Q : lalu kenapa menurut ibu sinetron ini gak lucu tapi dinamain sitkom? 

A : kenapa yaa mbak…mmmm….(mengernyitkan dahi) yaa itu tadi mungkin 

mbak supaya penonton gak perlu terlalu serius menanggapi sinetron ini toh jelas-

jelas judulnya sitkom anggap aja hiburan kan jarang juga aslinya istri yang bisa 

dominasi suami kayak gitu (ketawa) 

Q : ibu tau kan tapi kalo SSTI pindah jam tayang? 
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A : iya mbak, awal-awal sih saya gak tau saya pikir tayangannya diberhentiin gitu 

mungkin karena tayangannya dianggap gak ndidik ato banyak yang protes 

mungkin. 

Q : trus taunya darimana bu? 

A : saya taunya pas liat insert mbak bis gitu acara selanjutnya kan sinetron ini, 

tapi kayaknya ceritanya sih ulangan yang malam mbak jadi ceritanya diulang dari 

awal gitu. 

Q : pendapat ibu sendiri gimana sih tentang penggambaran ibu rumah tangga di 

sinetron-sinetron? 

A : (sambil mikir) apa yaa...menurut saya sih semuanya itu digambarin 

berlebihan mbak ibu yang jahat ya pol jahatnya yang baik itu juga baik pol 

padahal kan ya aslinya gak gitu-gitu juga trus juga dandanannya itu masa ya 

dirumah full make up gitu.  

Q : kalo dilihat dari segi pekerjaannya gimana bu?apa selalu jadi ibu rumah 

tangga ato ada juga yang berkarier? 

A : kalo itu sihh kayaknya semuanya ada ya mbak cuma paling kalo yang kerja 

itu diceritain gak pernah ngurus rumah, gak peduli suami ma anak ya berantem 

ma suami trus gitu trus yang ibu rumah tangga itu ya kerjaannya kaya saya gini ini 

mbak di rumah ya masak cuma kalo di TV biasanya selalu ada pembantu yang 

bantuin kalo saya semua saya kerjain sendiri (sambil ketawa). Cuma ya yang saya 

sering lihat ibu rumah tangga yang gak kerja itu kok ya perannya mesti menderita 

kayak di Kesetiaan Cinta itu mbak masak ya dijahatin ma menantu sendiri ato 

kalo gak diselingkuhin suami dikasarin suami n sukanya nangis trus. Paling yang 

berani beda ya SSTI itu mbak istri yang justru mendominasi suami walaupun 

istrinya cuma ibu rumah tangga yang gak kerja 

Q : menurut ibu dominasi itu apa sih? 

A : mmm...kalo menurut saya ya ketika ada orang yang mampu ngontrol orang 

lain ya bisa terjadi yang namanya dominasi 

Q : trus gimana pendapat ibu sendiri tentang istri-istri di SSTI? 

A : ya lucu aja mbak tu suami-suami kok ya pada takut ma istrinya yang namanya 

suami kan kudunya mimpin rumah tangga ehh ini kok sebaliknya, tapi ya kayakna 

gak ada dehh di dunia nyata kalo ada yang kaya gitu mungkin ya ditinggal 

suaminya (ketawa). 

Q : apa menurut ibu tindakan istri-istri tersebut merupakan bentuk dominasi? 

A : kayaknya ya iya sih mbak abis kan si istri tuh lebih punya kuasa gitu 

dibanding si suami jadi ya si suami manut aja sama si istri 

Q : siapa bu tokoh istri favoritnya? 

A : yang paling saya suka itu ya si Welas itu, lucu, lemah lembut pokoknya jawa 

banget lah, kalo ngomong juga kadang ngelantur tapi suaminya tetep takut ma dia 

padahal badan suaminya kan kaya bodyguard gitu (ketawa) 

Q : pesan apa bu yang dipetik dari sinetron ini? 

A : apa yaa (sambil mikir) sebenernya sinetron ini menurut saya hanya untuk 

hiburan aja buat kasih variasi cerita bahwa toh gak semua istri itu perannya selalu 

menderita tapi suami juga bisa menderita sama sikap istri  

Q : menurut ibu sendiri gimana ibu rumah tangga itu seharusnya?nggak papa kalo 

istri dominan kaya di SSTI gitu bu? 
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A : ya kalo menurut saya sih ibu rumah tangga itu ya harusnya ngurus keluarga, 

ngasih perhatian ma keluarga ya pokoknya selalu mendukung kelurga termasuk 

ngurus pekerjaan rumah kalo yang kerja juga boleh tapi ya tetep gak boleh lupa 

ama keluarga toh saya dulu juga kerja dan tetep ngurus urusan rumah tangga, 

semuanya bisa dilakuin walaupun emang agak capek karena kerjanya dobel tapi 

ya udah konsekuensinya gitu jadi harus dilaksanain sepenuh hati. Kalo masalah 

dominan itu kayaknya tergantung sifat ya mbak mungkin kalo yang istrinya 

dominan itu suaminya orangnya gak tegas ato suaminya gak kerja tapi istrinya 

yang kerja jadi keputusan yang nentuin istri walaupun sebenarnya itu gak boleh 

kan suami itu kepala rumah tangga yang namanya kepala kan artinya pemimpin 

berarti sebagai istri kita harusnya menghormati suami gimanapun kondisinya 

jangan sampe nglakuin suami kaya yang di SSTI itu gak sopan banget (ketawa) 

Q : dominasi kayak apa sih yang ibu liat di SSTI? 

A : macem-macem mbak misalnya aja bu RT yang cuma teriak aja udah bikin 

suaminya keder (ketawa) ma doyan banget jewer suaminya di sepan tetangga 

(ketawa), trus si poni ituu siapa yaa (sambil mikir) si Sheila kan doyan banget 

nyubit suaminya kalo permintaannya gak dituruti bis dicubit langsung deh nurut 

(ketawa), ada juga si Deswita yang make logat Padang itu cukup melotot aja 

suaminya udah nurut (ketawa), trus yang paling ngena yaa si welas mbak cukup 

ngambek ajah udah patuh deh suaminya ma dia (ketawa)….tapi yang paling 

keliatan dominasinya ya waktu ada adegan si Sheila gak mau masak buat 

suaminya itu soalnya duit gaji suaminya gak cukup buat dia belanja kebutuhan dia 

kayak baju pokoknya untuk hura-hura gitu eh si suami gak marah ato nasihatin 

malah cuma kasi muka sedih trus curhat ke suami-suami lain padahal yang 

namanya istri kan gak boleh gitu kudu ngehargain suami 

Q : menurut ibu karakter suami di SSTI sendiri gimana? 

A : ya kayak yang udah saya omongin tadi sih mbak...namanya suami kan 

pemimpin keluarga ya kudunya kan mimpin keluarga, nah kalo di SSTI itu kan 

malah si istri yang lebih ngontrol suaminya ya bisa jadi karena pengaruh ekonomi 

juga sih kan critanya istri-istri di SSTI itu orang kaya waktu belum nikah (ketawa) 

ya keliatannya si suami-suami itu gak ada wibawanya gitu di depan istri 

Q : jadi menurut ibu suami-suami di SSTI itu berada di bawah dominasi istri 

karena pengaruh ekonomi? 

A : ya kalo yang saya liat sih gitu mbak, bisa jadi juga karena bawaan lahir kali 

ya suka ngontrol orang gitu (ketawa) 

Q : apa menurut ibu ada realitas seperti itu di masyarakat? 

A : ya bisa jadi ada sih mbak walaupun saya belum pernah liat sendiri sih 

(ketawa) toh yang namanya sinetron meskipun dibuat berlebihan tapi kan pasti 

angkat realitas yang ada di masyarakat. 

Q : menurut ibu faktor apa aja yang bisa membuat istri mendominasi suami? 

A : apa yaa (mengernyitkan dahi) biasanya sih ekonomi mbak misalnya si suami 

gak kerja tapi si istri yang cari duit, ato sifat suami yang gak tegas jadi istri yang 

lebih dominan ambil keputusan, bisa jadi juga emang sifat bawaan orok mbak 

(ketawa) mau gak mau si suami jadi ngalah daripada ribut trus (ketawa) 

Q : menurut ibu SSTI ini cocoknya untuk siapa sih bu? 
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A : menurut saya sih ini cocok buat pasangan suami istri mbak biar mereka bisa 

belajar menghargai satu sama lain, biar suami-suami itu tau kalo istri juga bisa 

kasar gak cuma suami aja (dengan penekanan kata) yang pasti sih anak-anak 

jangan nonton mereka kan belum bisa memilih apa yang baik dan apa yang buruk 

ntar kalo ditiru kan repot (ketawa) 

Q : wah..makasi ya bu udah mau cerita-cerita gini, nanti kalo saya butuh 

informasi-informasi lagi saya bisa menghubungi ibu lagi kan? 

A : sama-sama mbak..lumayan saya ada yang ngajakin ngobrol ni (ketawa) 

silakan kalo mau tanya-tanya lagi tapi disesuaikan dulu waktunya saya bisanya ya 

jam-jam sgini ini 

 

Informan B 

Nama      : Retno Anggraini (35 tahun) 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Lokasi/SES     : Petemon/ SES B 

Waktu Wawancara  : 21 Mei 2010/Pukul 10.00 WIB 

Wawancara dilakukan di ruang menonton TV yang juga difungsikan sebagai 

ruang kumpul bersama suami ibu retno. Saat wawancara dilakukan hanya ada ibu 

retno di rumah karena kebetulan bekerja pada sore hari dan suami lagi bekerja dan 

baru pulang sebelum maghrib. 

Q : pagi bu maaf saya udah ganggu lo 

B : nggak mbak hari ini saya masuk sore kok makanya waktu mbak telepon saya 

bilang bisa hari ini 

Q: iyaa..makasi ya bu uda disempetin 

B : nggak papa mbak sambil mengisi waktu 

Q : ngapain aja bu biasanya kalo lagi gak kerja gini? 

B : ya paling nonton TV ato beres-beres rumah jadi pulang rumah rapi maklum 

mbak gak ada pembantu 

Q : apa ibu tergolong penggemar sinetron? 

B : nggak mbak ceritanya itu-itu aja monoton, cuma ya kadang-kadang nonton 

Q : sinetron yang seperti apa yang sering ibu tonton? 

B : kalo saya sih suka yang religi-religi itu mbak menurut saya lebih ada 

manfaatnya buat masa depan bukan sekedar tangis-tangisan dan bentak-bentakan 

yang gak jelas aja 

Q : apa definisi sinetron menurut ibu? 

B : sinema yang ceritanya dipanjang-panjangkan, jadi yaa awalnya sampe tengah 

aja ceritanya bagus habis gitu yaa mbulet ceritanya diputer-puter biar gak habis-

habis mungkin karena ratingnya tinggi jadi ya tetep aja dibikin cerita walaupun 

maksa (ketawa) 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang penggambaran ibu rumah tangga dalam TV 

khususnya sinetron? 

B : pada umumnya sih digambarin kurang pintar, tidak responsif dalam 

mengatasi masalah ujung-ujungnya nangis atau cari jalan pintas yang kadang jahat 

banget trus dandanannya tebel gitu gak peduli di rumah, mau tidur atau pergi… 

masak di rumah aja bajunya kayak mau pergi padahal kalo di rumah kan biasanya 

juga pake baju rumah dan gak dandan sama sekali 
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Q : bagaimana pendapat ibu tentang ibu rumah tangga di sekitar ibu? 

B : ibu-ibu sini baik-baik kok mbak, ya kalo ketemu ya tegur sapa, kadang juga 

ngobrol-ngobrol  

Q : biasanya apa bu yang diobrolin? 

B : macem-macem sihh..mulai dari urusan masak-memasak sampe urusan rumah 

tangga 

Q : urusan rumah tangga gimana bu? 

B : ya biasa lah mbak berbagi tips supaya rumah tangga awet trus juga kadang 

cerita tentang keluarga besar cuma ya kalo saya gak mau terlalu ikut campur kalo 

cuma sekedar share aja nggak papa tapi gak mau kasih masukan yang terlalu 

mencampuri toh itu kan urusan pribadi 

Q : ibu juga sering ikutan cerita ato cuma pendengar aja bu? 

B : kalo saya sih lebih suka kalo berbagi tips masak sama berbagi tips suapa 

suami makin sayang (ketawa) kalo cerita masalah rumah tangga nggak saya 

certain deh mbak itu kan wilayah pribadi bukan untuk dikonsumsi tetangga nanti 

bias jadi bahan gunjingan tetangga lebih baik share sama ibu saya (senyum) lebih 

bisa dipercaya dan nasehatnya pasti lebih bermanfaat 

Q : suka ngobrolin tentang sinetron juga gak bu sama ibu-ibu yang lain atau 

teman kerja? 

B : ya suka juga mbak biasanya kalo ada sinetron baru tayang ato sinetron yang 

pemainnya terkenal ato kalo sinetron itu ceritanya beda langsung deh jadi bahan 

obrolan ibu-ibu sini tapi kalo sama temen kerja saya jarang ngobrol juga mbak 

kan saya cuma datang kalo ada panggilan aja jadi kalopun ngobrol ya yang 

diomongin seputar pekerjaan cuma saya sempet beberapa kali lah denger perawat-

perawat yang ada itu juga ngobrolin tentang sinetron kalo mereka kan bias 

disambi mbak kalo saya ya di ruangan ngobrolnya ya sama pasien kalo jam 

selesai ya saya pulang 

Q : pernah ngobrolin tentang SSTI juga gak bu? 

B : pernah beberapa kali mbak awal-awal tayang tuh ibu-ibu suka ngobrolin 

tentang pemeran-pemerannya yang rata-rata bintang baru tapi pinter banget 

mainnya trus juga ceritanya yang beda dari sinetron biasanya yang rata-rata 

perempuan itu ditindas suami atau cuma jadi pelayan suami aja 

Q : ibu juga suka nonton SSTI? 

B : iya mbak beberapa kali, tapi ya gak ngikutin tiap hari gak sempet waktunya 

mbak…ni tadi pagi saya juga nonton kok tapi ya ceritanya ngulang dari yang dulu 

malem itu kan, sebelum pindah tayang ke pagi saya juga sempat beberapa kali 

nonton 

Q : ada gak sih bu ibu-ibu yang ibu tau sifatnya kayak yang di SSTI? 

B : wah..kalo tetangga-tetangga sini sama orang yang saya kenal sih kayaknya 

gak ada mereka menghargai suaminya kok dan saya gak pernah liat mereka kasar 

sama suaminya ya semua rukun-rukun aja tapi ya gak tau lagi kalo yang saya 

nggak tau kan kalo kehidupan di dalam rumah kita gak pernah tau 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang sinetron ini? 

B : menurut saya nggak mendidik mbak tapi kalo yang diangkat dari awal hanya 

untuk komedi saja saya rasa tidak perlu terlalu dibawa terlalu serius tentang 

sinetron ini sekedar hiburan di kala senggang lah (ketawa) ya jadi anggap aja 
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sebagai variasi sinetron yang umumnya perempuan yang tertindas nah kalo ini 

pria yang tertindas oleh istri sendiri (senyum) 

Q : menurut ibu SSTI critain tentang apa? 

B : dari judul juga udah keliatan..suami yang takut istri pastinya..cuma saya gak 

tau pasti alasan kenapa tu suami pada takut sama istri mereka (ketawa) paling 

yang saya tau cuma si Sheila aja dia itu kan artis trus suaminya karyawan biasa 

jadi gak bisa menuhin deh kebutuhan dia nah marah-marah mulu deh 

Q : pendapat ibu tentang karakter istri dalam sinetron ini? 

B : kurang menghargai dan menghormati suami pastinya mbak, dari judulnya kan 

jelas suami-suami takut istri nah pasti karna istrinya itu lebih dominan dari si 

suami makanya suami-suami itu pada takut (ketawa) 

Q : menurut ibu dominasi itu apa bu? 

B : ya nggak adanya keseimbangan, ada yang lebih memimpin, lebih ngontrol 

bukannya kesetaraan 

Q : apa ibu setuju dengan dominasi istri dalam rumah tangga? 

B : jelas nggak setuju donk mbak menurut saya yang namanya rumah tangga itu 

tidak adanya yang namanya dominasi istri kan berperan sebagai pendamping 

suami dalam rumah tangga jadi ya yang ada itu keseimbangan peran suami dan 

istri, saling menghormati satu sama lain lah mbak…suami dan istri harus tahu 

perannya masing-masing 

Q : pendapat ibu tentang karakter suami di SSTI sendiri gimana bu? 

B : ya si suami itu digambarinnya kan doyan selingkuh, nggak tegas sama 

penghasilannya kurang makanya si istri doyan marah-marah gitu 

Q : menurut ibu wajar gak sikap istri yang kayak gitu? 

B : ya kalo suami doyan selingkuh sih wajar mbak tapi kalo karna penghasilan 

kurang nggak lah ya istri kan juga bisa bantu dengan ikut kerja 

Q : apa menurut ibu karakter suami mempengaruhi sikap istri? 

B : yaiya pastinya itu mbak (nada tegas) kehidupan rumah tangga kan saling 

melengkapi kalo suami gak tegas ya pasti istrinya yang tegas atau kalo istrinya 

suka nyuruh-nyuruh ato lebih dominan gitu ya suaminya yang ngalah kalo nggak 

ya brantem trus tiap hari 

Q : apa faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi? 

B : ya bisa juga sih mbak kenyataannya kan juga ada istri minta cerai gara-gara 

suami gak kerja atau penghasilan istri lebih besar, pada dasarnya sih karakter 

suami itu menentukan lah mbak dalam rumah tangga itu makanya seorang suami 

itu harus bersikap layaknya seorang pemimpin yang ideal tapi pemimpin bukan 

berarti egois ato gak perduli sama istri dan anak tapi mampu mengarahkan 

keluarga menjadi lebih baik 

Q : menurut ibu siapa target dari sinetron ini? 

B : ibu-ibu rumah tangga sih…soalnya yang diangkat kan ibu-ibu juga mbak ya 

mungkin untuk hiburan bagi ibu-ibu rumah tangga kan jarang tuh ada yang kayak 

gini bisa disaksikan umum pula (ketawa) 

Q : kayak gini gimana bu maksudnya? 

B : ya istri dominan sama suami yang takut istri…kalo ada gak mungkin dilihatin 

ke tetangga kalo ini malah sampe bikin acara buat kumpul buat strategi supaya 

suami mereka nurut begitu juga si suami 
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Q : kenapa menurut ibu untuk ibu rumah tangga? 

B : ya mereka kan banyak waktu di rumah mbak jadi ya dipake nonton TV kalo 

yang kerja kan jarang-jarang 

Q : dominasi seperti apa yang ibu liat di SSTI? 

B : ya istri-istri itu kan kasar sama suaminya bahkan di hadapan umum padahal 

seharusnya sebagai istri harus ikut menjaga kehormatan suami, masak ya bikin 

makan suaminya aja juga gak mau padahal kan sebagai istri harus siap melayani 

suami 

Q : siapa tokoh favorit ibu di SSTI? 

B : paling ya Sheila itu mbak gemes liatnya kalo dia benerin poni sampe nurun ke 

anaknya Carla (ketawa) sama hobinya nyubit perut si Karyo kalo lagi ribut 

Q : apa alasan ibu menonton sinetron ini? 

B : paling ya untuk ngisi waktu senggang aja mbak, atau buat hiburan kalo di 

rumah lumayan bisa bikin ketawa kan 

Q  : menurut ibu manfaat apa yang bisa diambil dari SSTI? 

B  : manfaatnya apa ya (sambil mikir) ya kalo menurut saya manfaatnya ya bisa 

bikin ketawa dengan tingkah polah pemainnya namanya sinetron komedi kan 

tujuannya menghibur ya dapet lah hiburannya menurut saya (ketawa) 

Q  : bagaimana sosok ibu rumah tangga ideal menurut ibu? 

B  : menurut saya ya ibu rumah tangga yang tahu dan bisa melaksanakan tugas 

sebagai ibu rumah tangga seperti melayani suami, menghargai dan menghormati 

suami, menyayangi suami ya pokoknya yang bikin suami betah dan nyaman di 

rumah kalaupun istri bekerja ia tidak lupa akan kodratnya sebagai ibu rumah 

tangga. 

Q : jadi menurut ibu sinetron ini sebenarnya tidak memberi manfaat hanya 

sebagai hiburan aja dan sosok ibu ideal itu mampu melakukan tugas-tugas rumah 

tangga dengan baik dan kalaupun bekerja tidak lupa kodratnya ya bu? 

B : iya mbak..masak istri bersikap gitu kan gak sopan namanya juga sinetron 

komedi jadi ya anggap aja hiburan bagi istri-istri yang gak pernah liat suami 

dikasarin (ketawa) kalo masalah ideal itu kan uda kewajiban sebagai ibu rumah 

tangga jadi gak perlu dianggep beban atau hal yang merepotkan jalanin aja 

Q : terima kasih banyak ya bu atas waktunya 

B : sama-sama (senyum) 

 

Informan C 

Nama      : Ribut Ekosiwi P. (50 tahun) 

Pendidikan Terakhir  : D3 

Lokasi/SES     : Jl.Ketintang Barat Indah kav.12A/ SES B 

Waktu Wawancara  : 22 Mei 2010/Pukul 10.00 WIB 

Wawancara dilakukan di ruang tamu. Pada saat wawancara dilakukan seluruh 

anggota keluarga sedang berada di rumah, sang anak berada di kamar dan sang 

suami sedang di teras rumah. 

Q : pagi bu..maaf ya menggangu hari sabtu gini 

C  : nggak papa mbak kebetulan saya cuti hari ini jadi bisa ketemu 

Q  : lagi sibuk bu? 

C  : nggak kok, ni abis cuci piring aja kok 
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Q  : wah..lagi nonton TV ya bu? (melihat TV di ruang keluarga menyala) 

C  : iya mbak, tapi ya gak ditonton itu dinyalain aja biar ada suara (sambil ketawa) 

Q  : suka nonton TV bu? 

C  : suka, ya hiburannya itue mbak jadi ya pasti suka 

Q  : paling suka liat apa ni bu? 

C  : saya sih suka nonton semuanya ya sinetron, berita, sama acara-acara musik 

gitu 

Q  : suka banget bu sama sinetron? 

C : iya mbak, saya urutin tuh nontonnya dari SCTV, RCTI, TRANS TV 

semuanya lah..abis yang satu pindah ke yang lain (sambil ketawa) 

Q  : paling suka apa bu? 

C  : apa yaa (sambil mikir) bingung saya semuanya saya suka soalnya (ketawa) 

Q  : yang paling disuka deh bu? 

C  : mmm...(mikir) kamila-kamila itu lo mbak yang di RCTI 

Q  : ohh..kenapa bu? 

C  : ya ceritanya itu kan tentang rumah tangga sama kehidupan sehari-hari jadi 

saya suka 

Q  : kalo di trans TV sukanya pa bu? 

C  : kalo Trans saya suka SSTI mbak sama Angels Diary 

Q : menurut ibu SSTI itu tentang apa? 

C : ya ngisahin suami yang takut istri yang kayaknya sih alasannya gara-gara 

uang (ketawa) 

Q  : pendapat ibu gimana tentang SSTI? 

C  : lucu sihh, tapi kurang mendidik..bikin repot kalo ditiru yang nonton (senyum) 

awal-awal muncul sih ceritanya bagus lama-lama tuh kayak keabisan ide aja yang 

bikin tu sinetron jadi ngebosenin 

Q  : lucu gimana bu maksudnya? 

C : yaa..si suami-suami itu kok ya nurut ajah gitu dikasarin, dimarahin ma 

diomelin istri (ketawa) benernya juga didukung sama backsound orang ketawa itu 

mbak yang gak ngerti juga tetep ikut ketawa aja ya benernya juga kalo diliat masa 

kayak begitu diketawain tapi ya gimana nggak, lucu aja liat ekspresi tuh suami-

suami kalo istrinya mulai ganas pada ketakutan semua (ketawa) 

Q  : trus tentang karakter ibu rumah tangganya sendiri gimana bu? 

C  : ya saya kurang suka mbak, jadi istri kok dikit-dikit maen tangan kan bisa 

diomongin baik-baik sama suami masalah yang ada yang saya suka ya cuma si si 

welas itu lo mbak dia kan g kasar ma suaminya cuma emang suaminya aja yang 

takut ma dia 

Q  : menurut ibu sinetron ini targetnya cocok untuk siapa? 

C  : menurut saya cocok untuk orang tua kan ini tentang kehidupan rumah tangga 

mbak walaupun sifatnya hiburan, abis kalo buat anak-anak kayaknya gak cocok 

kalo niru tingkah anak-anak yang di SSTI kan bahaya masa berani sama orang tua 

Q  : kenapa ibu bilang sinetron ini sifatnya hiburan? 

C  : ya jelas lah mbak…judulnya juga sitkom SSTI, sinetron komedi jadi ya bisa 

dianggap ceritanya itu sifatnya menghibur bukan untuk diseriusin  

Q  : alasan ibu nonton SSTI apa bu? 
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C  : ya lucu aja jarang-jarang lo mbak ada suami yang takut ma istri kalo gak di 

TV, kayaknya susah deh liat suami-suami model gitu (ketawa) 

Q  : pesan ato manfaat apa yang bisa diambil dari sinetron ini bu? 

C  : ya intinya suami istri harus bisa saling mempercayai satu sama lain jangan 

curigaan terus tapi yang pasti gak boleh niru tindakan suami yang doyan 

selingkuh sama sikap istri yang kasar (ketawa) 

Q : apa menurut ibu sikap istri-istri itu bisa digolongin sikap mendominasi? 

C : ya bisa lah mbak pastinya, dominasi kan sikap menguasai seseorang nah 

disini kan para istri itu nguasain suaminya, ya si suami-suami itu berada di bawah 

kendali istri gitu 

Q  : ibu setuju nggak kalo istri mendominasi dalam rumah tangga? 

C  : nggak lah mbak, yang namanya istri kan sebagai pendamping suami dan 

suami adalah kepala keluarga jadi ya istri harusnya menghargai dan membantu 

suami gak kayak yang di SSTI itu 

Q  : dominasi istri yang kayak gimana yang ibu liat di SSTI? 

C  : ya kayak istri yang gak segan buat jewer ato marahin suami di depan 

tetangga, padahal kan g sopan yang namanya masalah rumah tangga ya diselesain 

di rumah trus istri yang males jagain anak malah nyuruh suaminya kayak si Sheila 

itu…banyak sih mbak trus juga bu RT yang kalo ada selalu aja nyalahin suaminya 

kalo ada masalah gak pernah introspeksi diri 

Q : menurut ibu apa alasan istri-istri itu bersikap seperti itu? 

C : ya kalo yang saya tangkep sih gara-gara si suami itu doyan selingkuh gitu 

kalo ada cewek cantik langsung deh jelalatan matanya, selain itu juga karna factor 

ekonomi si suami gak bisa menuhin kebutuhan belanja istri makanya si istri doyan 

marah-marah 

Q : karakter suaminya sendiri gimana bu? 

C : ya si suami itu nurut aja lah pokoknya ma si istri kalopun gak setuju itu gak 

berani bilang ke istrinya langsung, ngomongnya ma suami-suami lain yang 

nasibnya sama (ketawa) trus juga gak punya kuasa gitu kayaknya dalam 

kehidupan rumah tangga, apa-apa ya dikontrol istri, masak juga gara-gara duit 

kurang si istri jadi suka ngelawan suami benernya juga karena suaminya juga sihh 

doyan banget lirikin perempuan-perempuan makanya si istri bawaannya gak 

percayaan ma si suami 

Q : menurut ibu seorang suami itu seharusnya seperti apa? 

C : ya seharusnya bisa mengayomi istri lah mbak selayaknya seorang kepala 

keluarga bukannya malah ada di bawah ketiak istri (ketawa) 

Q  : ibu tau nggak kalo SSTI pindah jam tayang? 

C : tau mbak dari temen kantor yang cerita, pas lagi istirahat makan siang 

ngobrol-ngobrol tentang ini itu ehh trus dia bilang kalo SSTI pindah ke pagi hari 

Q  : ngobrol apa aja sih bu biasanya kalo istirahat? 

C : macem-macem mbak mulai keluarga, tempat makan enak, termasuk juga 

sinetron-sinetron di TV (ketawa) 

Q  : oiya, setelah pindah tayang masih sering liat SSTI bu? 

C  : jarang mbak, paling kalo saya lagi libur atau cuti aja, toh kata temen-temen 

saya kan ceritanya ulangan dari yang malem kan bukan 

kelanjutannya...sebenarnya sayang juga sih kok dipindah pagi kan jadi sedikit 
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yang nonton daripada malem apa mungkin karena banyak yang protes, sayang 

banget sih benernya mbak 

Q  : brarti ibu kalo ditayangin malam pasti nonton, trus ibu sendiri tau nggak 

sinetron itu apa? 

C : ya kalo ceritanya masih bagus ya ditonton kalo nggak ya males juga mbak 

(ketawa) mmm…sinetron menurut saya ya sama kaya film mungkin mbak cuma 

di TV trus buat ibu-ibu sama remaja-remaja putri 

Q  : kenapa bu kok menurut ibu sinetron cuma untuk perempuan? 

C : yaa...kebanyakan sinetron kan ceritanya sedih-sedih gitu kan perempuan suka 

kalo laki kan sukanya yang perang-perang atau action gitu 

Q : pendapat ibu sendiri gimana tentang gambaran ibu rumah tangga dalam 

sinetron? 

C  : ya gak jauh beda sih mbak sama aslinya, paling kerjanya ngelayanin suami 

ma anak tapi bedanya cuma dandanan aja kalo di TV apalagi sinetron ibu-ibu itu 

selalu cantik gak pernah gitu kucel (ketawa) 

Q  : kalo pendapat ibu tentang ibu rumah tangga yang ideal gimana? 

C : yang sayang sama keluarga dan bisa diajak sharing/tukar pendapat dengan 

suami, jadi partner susah dan senang lah mbak pokokna (ketawa) 

Q  : oiya bu kapan sih biasanya waktu-waktu paling sering buat nonton sinetron? 

C  : ya pas weekend, pas pulang kantor, atau pas saya cuti mbak 

Q  : dimarahin suami gak bu biasanya? 

C : dimarahin sih nggak mbak paling cuma dia gak ikut nimbrung nonton TV aja 

trus pergi ke kamar atau keluar ngobrol ma tetangga kalo nonton film bioskopnya 

trans atau acara musik kan biasanya suami saya ikut nimbrung trus ngobrol-

ngobrol tapi kalo udah sinetron ngacir deh (ketawa) 

Q  : (ikut ketawa) makasi lo bu mau sharing sama saya 

C  : dengan senang hati mbak 

 

Informan D 

Nama      : Fadhilah (48 tahun) 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Lokasi/SES     : Jl.Gayungan VIII blok E-9, komplek BCA/ SES A 

Waktu Wawancara  : 23 Mei 2010/Pukul 09.00 WIB 

Wawancara dilakukan di ruang tamu, pada saat wawancara beberapa anggota 

keluarga berada di rumah dan sedang berkumpul menonton TV. 

Q : pagi bu, wah lagi pada kumpul yaa bu…. 

D  : iya mbak keluarga besar ini (tersenyum) ponakan sama saudara-saudara saya 

juga tinggal disini 

Q  : enak donk bu ramai trus 

D  : iyaa…selalu ada temennya ngobrol saya (ketawa) 

Q  : hari minggu gini ngpain aja bu biasanya? 

D  : ya nonton TV, biasanya sih siangan kita suka ngemall nemenin anak-anak 

(ketawa) 

Q  : kalo nonton TV sukanya liat apa sih bu? 

D  : macem-macem…ya musik, sinetron, berita ya pindah-pindah channel lah cari 

tayangan yang bagus 
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Q  : ibu termasuk penggemar sinteron nggak sih bu? 

D  : nggak juga, tapi masih suka liat juga. Biasanya liat episode-episode awal 

ampe tengah aja trus kebelakangnya jadi males ngikutin. Soalnya sinetron-

sinetron sekarang cuma cerita awal aja yang jelas tapi lama-lama gak jelas arah 

ceritanya jadi ngayal dan gak nyambung, trus biasanya kalo ratingnya udah tinggi 

ntar suka ditambah-tambahin pemainnya yang bikin sinetronnya malah kayak gak 

jelas. 

Q  : sinetron yang kayak gimana bu yang suka ditonton? 

D  : cerita percintaan remaja dengan macam-macam konfliknya kayak Safa dan 

Marwah 

Q  : menurut ibu sendiri sinetron itu apa sih? 

D  : menurut saya sihh…cerita yang difilmkan di TV yang berasal dari kisah 

hidup sehari-hari yang udah dibuat sedemikian rupa supaya jadi lebih dramatis 

dan menghayal (ketawa) 

Q : menurut ibu bagaimana gambaran ibu rumah tangga dalam televisi khususnya 

sinetron? 

D  : bervariasi  sih mbak tergantung  status ekonomi karakter ibu rumah tangga 

yang diperanin. Kalo emang ekonomi atas, kecenderungan hidupnya santai dan 

lebih ke ngatur-ngatur kebutuhan rumah tangga tapi kalo dari ekonomi menengah 

bawah, biasanya semua kebutuhan rumah tangga diurus sendiri tapi ada satu 

kesamaan, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga ini digambarkan sebagai wanita-

wanita yang selalu menuruti kata-kata suami dan cenderung menerima. Meski ada 

beberapa juga yang tetep bisa mendominasi paling jelas itu ditampilin di SSTI itu 

keliatan banget dominasi istrinya kalo yang lain sih hanya sebagian bukan 

keseluruhan cerita. Ya SSTI itu termasuk yang berani beda lah (ketawa) 

Q : dominasi sendiri menurut ibu apa? 

D : yaa...sikap ingin menguasai orang lain supaya orang tersebut nurutin 

kemauannya dia gitu sih 

Q  : dominasi seperti apa yang ibu liat di SSTI? 

D  : empat pemeran utama di SSTI ini semuanya nglakuin sikap dominasi sama 

suami mbak misalnya si Sheila yang doyan nyubit suaminya gak hanya di rumah 

bahkan di depan tetangga, bu RT yang doyan teriakin sama jewer suaminya ya 

dua tokoh ini yang paling menonjol menganiaya suami (ketawa) yang welas ma 

deswita itu gak terlalu sering memperlihatkan, dominasi istri-istri itu kan 

benernya pasti ada alasan ya mereka itu bersikap kayak gitu soalnya takut suami 

mereka selingkuh jadi mereka selalu mencari cara supaya para suami-suami itu 

nurut yang saya inget di salah satu episode itu nyeritain si Sheila aja dia itu 

trauma sama masa lalu kedua orang tuanya yang ayahnya doyan selingkuh 

makanya si Sheila cari suami yang jelek supaya gak selingkuh dan nurut ya si 

karyo itu 

Q  : pendapat ibu tentang ibu rumah tangga sendiri gimana? 

D  : saya rasa kurang lebih sama kayak yang di TV, tetap ada variasi sesuai 

keadaan rumah tangga masing-masing. 

Q : menurut ibu SSTI itu tentang apa sih ceritanya? 
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D : kalo diliat dari judul ya ngisahin si suami-suami takut istri mbak...ya mungkin 

karena itu tadi takut suaminya selingkuh makanya jadi doyan ngekang deh 

(ketawa) 

Q  : trus menurut ibu sinetron SSTI itu gimana? 

D  : Sangat tidak mendidik. Meskipun pada kenyataannya ada juga keluarga yang 

seperti itu pola rumah tangganya. 

Q : apa ibu pernah lihat rumah tangga yang seperti itu? atau pengalaman pribadi 

ibu? (ketawa) 

D :  (ketawa) nggaklah mbak...ya saya nggak tahu pasti sih mbak kehidupan 

mereka di dalam rumah, cuma tetangga saya ini kalo lagi kumpul-kumpul itu 

keliatan mbak si istri nyuruh ini-itu suaminya nurut aja gitu, kayak kemaren ada 

acara makan-makan gitu si istri di depan tetangga yang lain nyuruh suaminya 

ambilin makan bilang pa ambilin juga donk ya, ibu-ibu yang lain langsung bisik-

bisik gitu (ketawa) ya tapi gak seekstrim kayak di SSTI 

Q  : lalu tentang karakter tokoh ibu rumah tangga dalam sinetron ini? 

D  : sangat tidak menghormati suami menurut saya dan semaunya sendiri. 

Menurut saya ini sangat tidak mendidik, karena bagaimanapun sebagai orang 

timur, kita memiliki aturan-aturan yang telah turun-temurun dipraktekkan orang 

tua kita mengenai bagaimana seorang perempuan semestinya memperlakukan 

suami. Meskipun seiring perkembangan zaman, ada beberapa aturan yang bersifat 

lebih fleksibel akan tetapi sikap hormat istri terhadap suami menjadi suatu aturan 

dasar dalam keluarga. 

Q  : menurut ibu sinetron ini termasuk dominasi istri kepada suami gak bu? 

D  : wah..sangat mendominasi ini. Misalnya, dalam mengambil keputusan dan 

bertindak sehari-hari suami selalu mengikuti kata istri dengan alasan yang sangat 

jelas karena takut dimarahi istrinya. Padahal ini sangat merendahkan martabat 

laki-laki sebagai kepala keluarga juga terkesan dilecehkan tapi tetep nerimo. 

Q  : setuju gak ibu sama dominasi istri dalam rumah tangga? 

D  : sangat tidak setuju. Karena menurut saya, dalam sebuah rumah tangga, laki-

laki adalah imam yang memimpin keluarga,  dia yang memutuskan tetapi tentunya 

dengan musyawarah anggota keluarga supaya dapat tercipta demokrasi dalam 

rumah tangga. 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang karakter suami dalam SSTI ini sendiri? 

D : ya para suami itu kan sikapnya gak tegas ya mbak nurut aja gitu sama si istri 

jadi ya bikin si istri makin berkuasa deh, coba kalo suaminya tegas pasti istrinya 

gak mungkin lah segitunya..kalo suaminya nurut digituin kan bisa dianggep ma 

istri kalo itu hal yang wajar 

Q  : menurut ibu siapa target dari sinetron ini? 

D  : mungkin perempuan-perempuan dewasa dan ibu-ibu rumah tangga soalnya 

sinetron kan umumnya yang doyan nonton ya perempuan (ketawa) 

Q  : kenapa ibu bilang sinetron yang doyan liat perempuan? 

D : laki-laki mana doyan mbak sama yang mewek-mewek kalo di sinetron dan 

kalo SSTI mana doyan juga ngeliat figurnya digambarin gitu makanya 

kemungkinan yang nonton ya perempuan dewasa atau ibu rumah tangga 

Q  : siapa tokoh favorit ibu dalam sinetron ini? 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERIMAAN IBU RUMAH TANGGA DI SURABAYA... NURUL AMINATI



 

 

D  : kalo favorit gak ada sih soalnya saya gak suka sama sifat-sifat mereka yang 

semuanya semau sendiri dan tidak bertata karma tapi saya suka ma karakter asri 

welas soalnya dia itu lucu banget polos cenderung bego malah (ketawa) dan gak 

pernah kasar sama suaminya suaminya aja yang penakut ama dia, buktinya saya 

pernah liat pas tu ibu-ibu lagi kumpul ngerencanain sesuatu buat suaminya cuma 

si Welas aja yang gak setuju dengan alasan kasian sama suaminya.  

Q : pesan dan manfaat apa yang bisa diambil? 

D  : saya merasa tidak ada pesan positif dari sinetron ini, sekedar hiburan aja gak 

usah dibawa serius menurut saya. Mungkin pembuatnya pengen nunjukin kalo 

sebenarnya di masyarakat ada lo yang kaya gini cuma gak pernah terekspos aja 

tapi tetep yang namanya sinetron itu kan pasti dibumbu-bumbuin biar menarik 

yang terkadang jadi berlebihan dan gak menarik lagi 

Q  : kenapa menurut ibu sinetron ini sekedar hiburan? 

D  : ya dari judulnya aja udah jelas sitkom suami-suami takut istri berarti ini kan 

cuma sekedar komedi walaupun komedi yang gak lucu menurut saya (ketawa) 

trus juga ada tambahan suara ketawa kalo sinetron lain mana ada yang ditambahin 

suara ketawa orang 

Q  : kenapa ibu bilang komedi yang gak lucu, maksudnya gimana tuh bu? 

D  : ya kesannya gimana gitu masa penderitaan orang kok ya diketawain harusnya 

kan nggak toh kalo ada yang beneran pasti kita nasihatin tuh istri ato ngomongin 

kan bukannya ketawa kaya lagi liat SSTI (ketawa) 

Q  : menurut ibu seorang ibu rumah tangga yang ideal itu seperti apa sih? 

D  : menurut saya ya ibu rumah tangga yang memperhatikan seluruh kebutuhan 

dan kebahagiaan keluarganya tanpa melupakan kebutuhan dan kebahagiaan diri 

sendiri karena menurut saya, kita dapat berbagi jika kita telah mencukupi diri 

sendiri tapi ini kembali lagi ke masing-masing individu karena rasa cukup tiap-

tiap individu itu relatif. 

Q  : maksudnya gimana tuh bu? 

D  : ya tiap orang kan juga ingin diperhatikan begitu juga ibu rumah tangga, bukan 

hanya sekedar melayani tapi juga ingin dilayani ya intinya seimbang lah antara 

keluarga saling melengkapi satu sama lain saling bertukar peran lah 

Q : oh gitu…jadi menurut ibu seorang istri itu tidak boleh bersikap kasar sama 

suami tapi suami juga gak berhak kasar sama istri, menghargai satu sama lain gitu 

ya bu? 

D : iya mbak kan tiap orang kalau ingin dihargai ya harus menghargai juga donk 

begitu juga sama hubungan suami istri tidak ada namanya dominasi salah satu 

pihak 

 

Informan E 

Nama     : Ninik Sulastri (40 tahun) 

Pendidikan Terakhir : S1 

Lokasi/SES    : Kebon Sari V-C No. 2/ SES B 

Waktu Wawancara : 28 Mei 2010/Pukul 10.00 WIB 

Wawancara dilakukan di ruang tamu ibu Ninik saat wawancara dilakukan 

kebetulan hari libur sehingga ketiga anaknya sedang berada di rumah sedangkan 
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suaminya yang bekerja sebagai kontraktor sedang berada di luar kota karena ada 

proyek. 

Q : pagi bu, akhirnya bisa juga ya bu ketemu? 

E : iya mbak...kemaren-kemaren saya sibuk soalnya kebetulan tanggal merah jadi 

baru bisa 

Q : iya nggak papa bu…di rumah semua bu? 

E : iya mbak kecuali suami saya yang lagi ada kerja di luar kota 

Q : seperti yang saya bilang ibu saya mau diskusi sama ibu tentang SSTI nggak 

masalah kan bu? 

E : iya nggak papa mbak kebetulan saya juga beberapa kali nonton film itu waktu 

pindah jam tayang pagi juga saya beberapa kali nonton trus temen-temen kantor 

juga pernah cerita tentang sinetron ini pas awal-awal muncul kan heboh mbak ini 

sinetron soalnya ceritanya berani beda gitu (ketawa) 

Q : apa ibu suka menonton TV? 

E : wah suka banget mbak tiap hari ya nonton TV sehari lebih dari 3 jam saya 

nonton TV, kalo ada waktu senggang biasanya kalo bosen baru biasanya pergi 

keluar sama anak-anak kalo ada suami ya pergi sama suami 

Q : paling suka program apa bu? 

E : ya saya suka sinetron sama yang sekarang lagi booming itu lo mbak Take Me 

Out soalna tergolong acara baru tuh cari jodoh gitu 

Q : apa ibu tergolong penggemar sinetron? 

E : hanya judul-judul tertentu aja sih mbak habis kebanyakan itu ceritanya 

membosankan dan membingungkan jadi saya gak terlalu suka. 

Q : memang yang seperti apa yang ibu suka? 

E : yang bertema keluarga gitu lah mbak kayak kemilau cinta kamila yang di 

RCTI itu 

Q : menurut ibu sinetron itu apa sih bu? 

E : cerita yang ditayangkan di TV dan munculnya setiap hari (ketawa) itu 

menurut saya lho mbak 

Q : bagaimana menurut ibu tentang penggambaran ibu rumah tangga dalam 

televisi khususnya sinetron? 

E : menurut saya mereka itu banyak digambarkan sebagai wanita-wanita yang 

mengurusi segala aktivitas rumah tangga dan mengatur rumah tangga tersebut ya 

pokoknya hanya sekitar urusan rumah tangga mbak gak jauh-jauh dari itu 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang ibu rumah tangga di sekitar anda? 

E : saya gak terlalu suka. Mereka terlalu suka bergosip, pendidikan kurang, dan 

berpikiran kurang modern. Ada apa dikit sama tetangga masak dijadikan bahan 

pembicaraan kan gak etis biarin aja donk jadi urusan pribadi jangan ikut campur 

lah toh kan gak tau yang pasti. (nada bicara sedikit tinggi) 

Q : lalu bagaimana dengan teman-teman ibu di kantor? 

E : beda mbak kita lebih suka ngobrolin hal yang bisa bikin ketawa kayak 

ngobrolin berita-berita terbaru trus gosip-gosip artis atau juga sinetron makanya 

kadang-kadang saya ngikuti ya biar ikut gaul gitu lah (ketawa) mungkin ya karna 

kita kerja jadi ya lebih berpendidikan kalo yang gak kerja mungkin mereka kan 

kurang kegiatan makanya bisanya ngomongin orang (nada sinis) 

Q : menurut ibu SSTI itu tentang apa sih ceritanya? 
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E : ya keliatan dari ceritanya sih suami-suami yang takut sama istri, berani beda 

sih cuma kok agak ngayal gitu (ketawa) 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang sinetron SSTI secara keseluruhan? 

E : ya gak pantes aja lah sikap istri kok kayak gitu (nada sinis). Saya tidak suka 

dengan penggambaran istri-istri yang berani pada suami yang menurut saya tidak 

pantas dijadikan tontonan. Menurut saya juga ceritanya ngayal mana ada suami 

istri yang segitunya. 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang karakter ibu rumah tangga dalam SSTI? 

E : ya gak sesuai aja karakter mereka sama kodrat sebagai perempuan dan juga 

sebagai istri. Istri kan kudunya merhatiin suami pokoknya istri kudu hormat sama 

suami, kalo di SSTI kan keliatan banget para istri yang lebih mendominasi 

Q : sikap mendominasi seperti apa yang ibu liat dalam sinetron ini? 

E : ya sikap yang terlalu berani kepada suami dan tidak menghormati suaminya. 

Contohnya aja ibu RT yang suka menjewer telinga suaminya di depan tetangga. 

Jadinya kan menurunkan martabat pak RT sebagai suami dan juga sebagai ketua 

RT di lingkungan itu. 

Q : menurut ibu dominasi sendiri itu apa bu? 

E : ya ketika ada seseorang yang lebih menguasai pihak lain dan membuat pihak 

lain itu tunduk gitu (ketawa) 

Q : pendapat ibu tentang karakter suami di SSTI sendiri gimana? 

E : ya mereka itu cenderung nerima aja gitu perlakuan istrinya yang semena-

mena gak ada perlawanan atau sikap tegasnya makanya istri-istrinya juga gak 

ngrasa salah sikapnya kayak begitu itu coba kalo suaminya nasehatin...tapi juga 

kadang suaminya keterlaluan masak godain cewek trus makanya si istri juga jadi 

marah-marah gitu 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang dominasi perempuan dalam rumah tangga, 

apa ibu setuju? 

E : Tidak setuju saya pastinya karena nggak pantas aja dilihatnya. Karena 

seharusnya dalam rumah tangga terjadi keseimbangan peran suami dan istri dan 

nggak ada yang namanya dominasi yang ada hormat-menghormati. 

Q : menurut ibu siapa target dari sinetron ini? 

E : ibu-ibu rumah tangga 

Q : kenapa bu? 

E : ya pemain utama kan ibu-ibu rumah tangga itu si bu RT, Sheila, Welas sama 

Deswita itu kan makanya pasti ibu rumah tangga juga yang nonton kalo anak-anak 

gak mungkin pasti gak sukanya kalo bapak-bapak kayaknya takut kalo kejadian di 

kehidupannya makanya males nonton (ketawa) 

Q : siapa karakter ibu rumah tangga favorit ibu di SSTI? 

E : nggak ada sih mbak saya tidak suka semua karakter mereka yang kasar sama 

suami. 

Q : atau setidaknya karakter yang paling ibu ingat deh? 

E : kalo saya sih ya karakter si Welas itu mbak jawa banget trus polos sama agak-

agak jorok tapi tetep aja bikin suaminya nurut kalo dia ngambek tanpa pake kasar 

ya bisa dikata dia ini paling baik daripada karakter ibu rumah tangga yang lain di 

SSTI (ketawa) 

Q : apa alasan ibu menonton sinetron ini? 
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E : ya seringnya sih kebetulan aja mbak biasanya pas pindah-pindah channel trus 

pas lagi maen ya saya tonton (ketawa) 

Q : apa pesan yang dapat ibu ambil dari sinetron ini? 

E : pesennya apa yaa ya mungkin supaya istri itu bisa lebih menghargai suami 

supaya suaminya gak doyan ngluyur dan gakk doyan selingkuh ya sikap saling 

percaya lah mbak kan di SSTI critanya si istri bersikap gitu karma suaminya 

doyan be-lan-ja (sambil mengeja dan menggunakan jarinya mengisyaratkan tanda 

kutip) (ketawa) 

Q : bagaimana sosok ibu rumah tangga ideal menurut ibu? 

E : yang ideal ya seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus anak, suami, 

dan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik dan menjaga harga 

diri keluarganya. 

Q : jadi menurut ibu sinetron ini ceritanya gak pantes gitu bu?dan jauh dari sosok 

ibu rumah tangga ideal? 

E : iya lah mbak masak istri kok kasar sama suami dan suami-suami itu kok pada 

takut sama istri seharusnya sebagai kepala rumah tangga kan bisa tegas sama istri 

apalagi kalo istri berbuat salah 

Q : iyaa…terima kasih bu atas waktunya hari ini maaf merepotkan 

E : nggak papa mbak kebetulan libur jadi saya ada waktu 

 

Informan F 

Nama     : Aziza Mahaputri (31 tahun) 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Lokasi/SES    : Jl. Gubeng Kertajaya 7J no.10/ SES B 

Waktu Wawancara : 28 Mei 2010/Pukul 14.00 WIB 

Wawancara dilakukan di ruang tamu bu Aziza, saat wawancara dilakukan tidak 

ada orang lain dirumah kecuali ibu Aziza karena suaminya bekerja di Jakarta 

sebagai seorang wiraswasta dan ibu aziza juga ikut mengembangkan usaha 

suaminya di Surabaya. 

Q : siang ibu…maaf ya saya mengganggu siang-siang gini kan waktunya istirahat 

bu.. 

F : ahh..nggak mbak kalo saya mah istirahatnya malam mbak, seharian ya 

ngawasin dagangan sambil ditemenin TV (ketawa) suami jauh sih tapi sering 

pulang juga kok kalo weekend ya disempet-sempetin namanya pengantin baru 

mbak gak betah lama-lama jauh (ketawa) 

Q : loo..memang suami ibu dimana? 

F : di Jakarta mbak sama bisnis ini juga sebelum nikah suami saya udah 

wiraswasta, nah waktu nikah saya ikut ngembangin di Surabaya masih kecil-

kecilan lah mbak (senyum) 

Q : program TV apa yang ibu biasa tonton? 

F : saya sih biasanya liat talkshow-talkshow gitu lebih bermanfaat..ilmu 

bertambah dan wawasan juga terbuka..oprah, atau apa itu lo mbak yang d metro tv 

pas pagi-pagi itu..atau sinetron-sinetron itu mbak 

Q : apakah ibu tergolong penggemar sinetron?  

F : penggemar sih nggak mbak orang gak ngikutin setiap harinya kok cuma kalo 

sempet aja 
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Q : ohh..yang tentang kesehatan itu ya bu yang healthy life ya kalo gak salah… 

F : iya itu mbak..lumayan sekalian belajar masak kan ada demo masaknya juga 

tuhh (ketawa) 

Q : (ikut ketawa) kalo sinetron biasanya apa sih yang sering ibu tonton? 

F : yang standar aja sih mbak yang mengangkat kehidupan sehari-hari yang 

malem paling saya suka Cinta Fitri tapi ya gak sampe abis dan gak rutin kelamaan 

juga mbak bosen saya liatnya monoton nyambung trus gak abis-abis kalah kereta 

(ketawa) kalo pas pagi saya suka liat SSTI sama Angel’s Diary pas SSTI tayang 

malem saya juga suka nonton tapi ya nggak tiap hari kalo pas bisa aja 

Q : apa definisi sinetron menurut ibu? 

F : drama atau kejadian yang ada di sekitar masyarakat yang di TV kan untuk 

mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang penggambaran ibu rumah tangga dalam 

televisi khususnya sinetron? 

F : kebanyakan sih digambarin lemah, bodoh, ada yang kejam, tak 

berpendidikan, dan yang pasti lebay gitu gak ada yang natural kalo baik ya super 

baik kalo jahat ya super jahatnya 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang ibu rumah tangga di sekitar anda? 

F : beragam mbak…ada yang bekerja, ada yang stay at home dan sebenarnya 

saya tidak terlalu suka ibu rumah tangga yang bekerja diluar rumah soalnya 

anaknya pasti gak ke urus atau ujung-ujungnya diurus pembantu dan rata-rata 

anaknya jorok gak kerawat gitu (ketawa) 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang sinetron SSTI?  

F : (ketawa) ini baru namanya woman power berani menampilkan sisi lain dari 

seorang wanita ceritanya menarik ya sinetron ini berani beda gitu lah mbak 

mengangkat sisi tersembunyi dari wanita yang jarang terekspos, jarang-jarang lo 

diceritain istri yang dominan (ketawa). 

Q : apa definisi dominan menurut ibu? 

F : ya yang lebih memimpin, lebih berkuasa gitu lah bisa bikin orang lain 

ngikutin kemauannya  

Q : menurut ibu SSTI tentang apa sih? 

F : ya judulnya juga keliatan mbak...ya suami yang takut istri lah kalo diliat sih 

alasannya karena ekonomi, sok tau nih mbak (ketawa) abis kayaknya istrinya 

keliatan lebih tajir gitu si Sheila artis, si Deswita keliling dagang baju, bu RT 

keliatan lebih kaya gitu dandanannya dari suaminya (ketawa) tapi kalo Welas itu 

yang saya gak tau apa karena takut kehilangan istri aja kali yaa makanya nurut si 

Tigor (ketawa) 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang karakter ibu rumah tangga yang diperankan 

para tokoh dalam sinetron SSTI? 

F : rata-rata sih emang pada suka kasar tuh ama suami sendiri tapi kalo dilihat 

lebih jelas nggak semua istri di situ berani ma suaminya lo…cuman kan ya tokoh 

suaminya di situ juga melakukan kesalahan, misalnya menggoda cewek 

(penegasan) jadi ya wajar aja disemprot istri-istrinya, macam pak RT menggoda 

yang mbak pretty si janda kembang (ketawa) 

Q : bagaimanakah menurut anda penggambaran dominasi istri dalam SSTI? 
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F : to much sih emang walaupun dominasinya itu kadangkala wajar supaya si 

suami gak doyan godain si janda tapi berlebihan juga misalnya aja bu RT nyuruh-

nyuruh pak RT trus istri-istri yang lain demen teriak-teriak gak jelas ke suaminya 

pokoknya gak banget deh! (penegasan) 

Q : bagaimana pendapat ibu tentang karakter suami-suami di SSTI? 

F : genit mbak, trus juga gak ada wibawanya gitu sebagai suami jadinya ya gak 

heran lah kalo istri-istri itu sikapnya lebih dominan 

Q : jadi menurut ibu istri-istri itu kayak gitu ya karna suaminya? 

F : iyalah...coba suaminya gak genit trus juga penghasilannya cukup buat 

keluarga pasti istrinya lebih ngehargain suaminya deh 

Q : ibu sendiri setuju nggak tentang dominasi perempuan dalam rumah tangga? 

F : ya gak papa sih..saya setuju-setuju aja kok. 

Q : wah..alasannya apa tuh bu? 

F : dominasi yang mana dulu nih mbak? tapi jujur aja ya yang bisa bangun paling 

pagi dan tidur paling malam tu cuman perempuan lo (nada tegas) dan yang bisa 

beresin semua rumah tanpa pembantu tuh juga istri so far kalo gak durhaka ma 

suaminya, saya setuju aja perempuan memang mendominasi dan saya ini 

termasuk dalam kategori perempuan yang mendominasi dalam rumah tangga lo 

mbak (ketawa) 

Q : ya dominasi kayak yang di SSTI itu bu yang supaya suami gak selingkuh atau 

karena emang watak dasarnya suka mendominasi orang lain? 

F : ya pastinya kalo mendominasi supaya suami gak selingkuh sih saya setuju 

(ketawa) tapi kalo kayak marah-marah gak jelasnya saya gak setuju itu kan 

termasuk durhaka to sama suami 

Q : ngomong-ngomong nih bu, dominasi ibu sama suami seperti apa bu? 

F : ya aku kan orangnya tu ngambekan mbak, nah supa gak ngambek lagi 

suamiku tuh mesti ngrayu dulu nah ngrayunya dengan kabulin dulu permintaanku 

(ketawa) 

Q : suaminya ibu gimana reaksinya kalo ibu ngambek, gak marah bu? 

F : ya nggak marahlah mbak, kita kan jarang ketenu ya pengennya sayang-

sayangan trus (ketawa) makanya suamiku itu slalu usaha supaya aku gak ngambek 

Q : emang permintaannya apa sih bu? 

F : wah..macem-macem mbak minta bikinin makanlah, beliin ini lah itu lah, 

anterin jalan-jalan (ketawa) 

Q : kenapa kok ibu bersikap kayak gitu bu? 

F : ya benernya saya bersikap kayak gitu ya karna sayang mbak, maksudnya kan 

bermanja-manja ma suami lah maklum jarang ketemu kita (ketawa) cuma ya saya 

gak sampe marah-marah jewer suami di depan umum mbak kayak istri-istri yang 

di SSTI (ketawa) 

Q : menurut ibu siapa target penonton dari sinetron ini? 

F : ya orang-orang yang butuh hiburan pastinya dan orang-orang yang sedikit 

perlu menertawakan keseharian mereka yang bisa aja kan itu juga terjadi dalam 

kehidupan mereka atau justru sangat berbanding terbalik yang pasti juga orang 

yang punya waktu tentunya untuk menonton sinetron ini. 

Q : lalu…siapa tokoh favorit ibu? 

F : si Welas donk pastinya  
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Q : kenapa bu? 

F : soalnya dia itu polos…lugu….dan patuh lah ma bang tigor (ketawa) kadang-

kadang juga bang tigor ikutan takut juga sama si Welas kalo dia udah ngambek 

paling lucu lah diantara yang lainnya (ketawa) 

Q : apa sih alasan ibu menonton SSTI? 

F : yang pasti karena ada waktu dan sempat aja nonton terus ceritanya kan nggak 

berkelanjutan setiap episode beda tema jadi penasaran apa lagi nih yang mau 

ditampilin atau kelakuan apa lagi yang bikin para istri itu kesel sama suami 

mereka (ketawa)..SSTI itu kan sejenis sama Bajaj Bajuri itu kan mbak yang 

pernah sama-sama tayang di Trans TV kok sama-sama ada latar belakang orang 

ketawanya? 

Q : iya bu..dua-duanya sama-sama sitkom atau sinetron komedi 

F : ohh…pantesan yaa kok ada suara orang-orang ketawa gitu, aku nggak paham 

tadinya apa yang lucu lama-lama ya ikut ketawa abis ada suara ketawa gitu jadi 

lama-lama ya paham sisi mana yang dianggap lucu 

Q : memang sisi mana bu? 

F : ya pokoknya kalo pas si suami lagi dimarahin istri…istri lagi jewer, nyubit 

atao neriakin suami gitu kan pasti ada suara ketawanya makanya ya sisi itu yang 

diangkat takutnya si suami kalo istri udah marah (ketawa)lucu…lucuu… 

Q : apa pesan yang dapat diambil dari sinetron ini? 

F : pesannya adalah buat wanita-wanita tak berdaya diluar sana biar sedikit 

berani mengungkapkan perasaan kepada suaminya jangan dipendem aja ntar bisa 

sakit perut lo (ketawa) jadi perempuan sekarang tu kudu ekspresif gak jaman lah 

cuma jadi kacung suami disuruh ini itu tapi tetep kudu hormat sama suami kan itu 

tetep perintah agama. 

Q : bagaimana sosok ibu ideal menurut ibu? 

F : yang pasti harus di rumah! Gak diragukan lagi! (nada tegas) pokoknya gak 

bisa ditawar-tawar yang namanya ayah ya bekerja, ibu dirumah…istilahnya buat 

keseimbangan lah kalo semuanya pada kerja di luar rumah sapa yang ngurus 

rumah, anak sama suami yang pasti bikin rawan suami selingkuh tuh (ketawa) 

soalnya kurang perhatian dari istri. Yang harus diingat jadi istri itu harus pintar, 

karna pintar anak itu tergantung sang ibu, harus serba bisa, dan handle keluarga 

sebaik mungkin kalo ibu bekerja, sebaiknya bekerja dirumah istilahnya walaupun 

dirumah tapi tetep bisa menghasilkan uang ya kreatif-kreatif cari kerjaan lah toh 

jaman sekarang itu banyak kok pekerjaan yang gak perlu harus ke luar rumah 

sekalian buka lapangan kerja baru lah jadi entrepeneur sejati (ketawa) 

Q : alasaan lain bu? 

F : hhmmm…(sambil menggelengkan kepala) dunia sekarang makin gila 

mbak…anak-anak sekarang itu butuh proteksi orang tua selama masa labil mereka 

kadang-kadang ibu di rumah aja gak cukup kadang juga bisa kecolongan ma 

tingkah polah anak-anak zaman sekarang, apalagi nanti kalau punya anak 

perempuan peercaya deh mereka di saat kecil sampe remaja pasti butuh ibunya 

buat mendampingi selalu, itupun banyak yang kecolongan alias banyak cewek 

remaja yang udah kehilangan virginnya karna ortu sibuk kadang saya sampe 

ngelus dada kalo liat berita-berita itu anak-anak sekarang nakalnya udah beda 

sama zaman dulu makin macem-macem nakalnya (menggelengkan kepalanya 
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lagi) karena wanita adalah tiang negara itu kata rosulullah makanya harus dididik 

sejak awal sebelum dia jadi ibu rumah tangga nah kalo uda tua gitu kan wataknya 

sudah kebentuk jadi ya susah buat ngrubah termasuk watak mendominasi itu tadi. 

Q : wahh..makasi yaa bu seru ni diskusinya 

F : iyaa mbak…saya juga seneng banget kalo ada yang ngajakin ngobrol maklum 

suami jauh jadi ya jarang ngobrol-ngobrol lama gini saya kan juga gak terlalu 

suka kumpul-kumpul disini soalnya saya juga cuma kontrak aja disini mungkin 

juni saya pindah lagi di daerah pagesangan situ 
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