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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai penerimaan pasangan remaja berpacaran terhadap 

penggambaran pasangan dalam tayangan Katakan Putus. Peneliti memilih topik ini karena 

Katakan Putus mengklaim tayangan  mereka sebagai reality show, meski pada kenyataannya 

banyak iklan open casting untuk tayangan tersebut. Sementara di tayangan tersebut, selalu 

menampilkan pasangan yang bermasalah yang dibuat seolah-olah benar-benar terjadi atau 

sesuai realitas. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana penerimaan remaja 

berpacaran di Surabaya usia 15-18 tahun terhadap katakan putus. Penelitian ini menggunakan 

metode reception analysis, terutama model encoding/decoding milik Stuart Hall dan in-depth 

interview (wawancara mendalam) sebagai teknik pengumpulan data. Menurut reception 

analysis, penerimaan seorang individu bergantung pada latar belakang kebudayaan, keadaan 

ekonomi dan pengalaman pribadi individu tersebut. Dalam penelitian ini, pengalaman pribadi 

merupakan latar belakang yang paling berpengaruh. Penelitian ini menghasilkan penerimaan 

terhadap penggambaran pasangan dalam tayangan Katakan Putus yang mencakup negotiated 

reader dan oppositional reader.  Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pasangan 

remaja berpacaran terhadap beberapa poin, yakni pasangan dalam tayangan Katakan Putus, 

permasalahan pasangan yang ditampilkan dan penyelesaian masalah yang dipilih oleh klien 

serta yang disajikan Katakan Putus bagi para pasangan.  

 

Kata kunci: reception analysis, reality show, remaja, penerimaan, remaja berpacaran, 

Katakan Putus.  

 

 

 



2 
 

PENDAHULUAN 

 Studi ini meneliti tentang penerimaan pasangan remaja berpacaran terhadap 

penggambaran pasangan dalam tayangan Katakan Putus. Pasangan dalam Katakan Putus 

yang dimaksud peneliti adalah pasangan yang terdiri dari „klien‟ dan pasangannya (baik 

suami/istri, pacar atau tunangan). Acara ini menggunakan format reality show dengan 

mengusung tema percintaan. Di acara ini, “klien” dapat meminta pertolongan kepada tim 

Katakan Putus untuk menyelesaikan permasalahan antara ia dan pasangannya.  

Reality show memiliki penekanan sebagai acara yang memiliki fokus pada 'kehidupan 

nyata' dan 'orang-orang sesungguhnya (o' Sullivan: 1994 dalam Holmes & Jermyn). 

Biasanya, orang-orang yang terlibat hanyalah orang-orang biasa, bukan figur publik yang 

sudah memiliki nama. Bentuknya bermacam-macam dengan subgenre yang bermacam-

macam pula, mulai dari percintaan, kriminal, informasional, reality-drama, 

kompetisi/permainan dan talenta (Nabi, R. L., Stitt, C. R., Halford, J., & Finnerty, K. L.: 

2006).  

Unsur realitas yang ditampilkan dalam Katakan Putus kemudian menjadi sebuah 

pertanyaan, selain terkait klaim acara tersebut sebagai reality show, juga terkait pasangan 

yang ada pada acara tersebut. Klaim ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti 

dengan banyaknya iklan casting untuk Katakan Putus. Apabila anda mencari pada mesin 

pencari google, maka dengan mudah banyak ditemukan iklan-iklan casting pada media yang 

berbeda-beda. Peneliti secara pribadi telah memperoleh iklan tawaran untuk casting dari 

salah satu social messenger yakni LINE.  

Tak hanya itu, peneliti menemukan sebuah tayangan yang dapat membuktikan bahwa 

tayangan Katakan Putus hanyalah rekayasa. Pada episode tanggal 20 Juli 2016, diceritakan 

seorang klien bernama Ria memiliki masalah dengan pacarnya yang bernama Jodi. Ria 

mengatakan pacarnya berubah semenjak ia pindah sekolah. Menariknya, laki-laki yang 

bernama Jodi tersebut pernah muncul di tayangan Rumah Uya pada episode tanggal 26 Juni 

2016 dengan nama Alvin. Pada episode tersebut, diceritakan Alvin dan istrinya adalah 

pasangan muda yang sudah dikarunai satu anak, namun Alvin 5 bulan terakhir pada saat itu 

pergi mencari kerja dan tak kunjung pulang.  

Kontradiktif dengan rating yang cukup tinggi, dilansir dari hiburan.metrotvnews.com, 

acara Katakan Putus juga merupakan acara yang paling banyak diadukan, yakni sekitar 60 



3 
 

laporan dari 853 aduan yang telah terverifikasi (hiburan.metrotvnews.com diakses pada 10 

September 2017 pukul 13:17). Tak hanya itu, Katakan Putus juga pernah mendapat teguran 

dari Komisi Penyiaran Indonesia terkait tayangan yang tidak sesuai dengan Standar Pedoman 

Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (SPS KPI).Teguran diberikan sebanyak dua kali untuk 

dua tayangan yang berbeda, yaitu episode 25 Januari 2016 dan 6 November 2017. 

Tanpa mengetahui fakta-fakta di atas, saat menonton suatu tayangan yang mengklaim 

tayangannya sebagai suatu realitas, kita pasti bertanya-tanya apakah tayangan tersebut benar 

adanya, terutama terkadang dengan adanya adegan-adegan yang begitu dramatis yang 

rasanya apabila terjadi di dunia nyata terlalu berlebihan. Burton (2007: 250) menyebutkan 

tentang tiga istilah yang memberi penjelasan mengenai cara realisme diciptakan dalam 

sebuah program televisi: 

1. Probabilitas; hal ini terkait dengan pemahaman kita tentang seberapa mungkin 

aksi dan peristiwa terjadi. Probabilitas ini memunculkan pertanyaan di dalam 

pikiran kita “Apakah mungkin ini benar-benar terjadi?” Kemudian apabila 

dihubungkan dengan reality show, terutama Katakan Putus, akan memunculkan 

pertanyaan, misalnya, “Apakah mungkin sang klien memutuskan pacarnya di 

tempat umum di depan banyak orang? Kemudian mereka menciptakan kegaduhan 

tanpa ada yang memisahkan mereka atau menyuruh mereka keluar?” 

2. Kemasukakalan; hal ini terkait dengan realitas dari dunia yang diciptakan oleh 

program yang terkait, yang mana dalam pembahasan ini adalah reality show 

terutama Katakan Putus, dibandingkan dengan dunia pengalaman social kita. 

Kemasukakalan akan menciptakan pertanyaan yang hampir sama dengan 

probabilitas. 

3. Keterpercayaan; hal ini dapat dikaitkan dengan seberapa kredibel tayangan 

tersebut di mata penontonnya. Tentunya, apabila suatu tayangan sudah 

memunculkan berbagai macam pertanyaan dari poin-poin sebelumnya, tingkat 

keterpercayaan penonton pada tayangan tersebut akan menurun.  

Secara konsep, 'real' atau 'nyata' dapat diartikan ke dalam banyak hal, mulai dari 

aktual, autentik, murni, mentah dan sebagainya. Reality show sendiri dapat dideskripsikan 

sebagai drama yang tak terskenario, program non-fiksi, dramality (drama-reality) dan hiburan 

faktual. Menurut Deery (2015), reality show mendekati deskripsi hiburan faktual, dimana 

'faktual' mengindikasikan sesuatu yang sungguh terjadi di suatu tempat dan waktu, terlepas 



4 
 

dari apakah hal tersebut secara objektif terepresentasikan dan dapat diverifikasi secara ilmiah. 

Deery juga menyebutkan bahwa reality show mengadopsi beberapa karakteristik fiksi, seperti 

membentuk cerita dan karakter, mendorong terjadinya melodrama, menggunakan musik yang 

menggugah emosi, cliffhangers, ironi dramatis dan seterusnya. Kebanyakan tayangan reality 

show berada di suatu titik antara aktualitas dan dibuat-buat. Melalui penulisan storyboard 

yang rumit dan casting, produser reality show dapat mengkonstruksi kondisi-kondisi dan 

membuat drama yang kemudian oleh para editor dibentuk menjadi sebuah naratif. 

Menyebut reality show sebagai sebuah tayangan yang merekam realita adalah terlalu 

sederhana, namun hal yang sama juga diaplikasikan apabila menyebut tayangan tersebut 

sepenuhnya palsu. Dari sinilah muncul suatu istilah “staged actuality”, yang mana 'staged' 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang direncanakan dan diperformakan (Piper: 2004 dalam 

Deery 2015) dan 'actual' berhubungan dengan temporal sense of now (dapat terjadi sekarang), 

bukan sebuah klaim ontologis akan suatu kebenaran. Kemudian dapat ditarik simpulan bahwa 

reality show, termasuk Katakan Putus, memang sejatinya hanyalah rekayasa belaka, namun 

bukan berarti unsur-unsur di dalamnya (beberapa, meski tidak semua) bukanlah berdasarkan 

realita.  

Permasalahan ini kemudian peneliti bawa kepada remaja. Remaja adalah istilah yang 

digunakan untuk menyebut tahap transisi antara anak-anak dengan kedewasaan, baik secara 

fisik maupun secara psikologis. Istilah adolesence atau remaja berasal dari bahasa Latin 

adolescere yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”, dalam perkembangan 

menuju dewasa (Monks, 2001).  Piaget (dalam Kaplan, Sadock & Grebb, 1997), menekankan 

bahwa pada usia remaja, individu harus sudah mampu mempertimbangkan semua 

kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya 

berdasarkan suatu proposisi.  

Namun, hal-hal tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan terdapat 

tahapan-tahapan. Penelitian tentang perubahan perilaku, sikap dan nilai-nilai sepanjang masa 

remaja (dari awal hingga akhir) menunjukkan bahwa perilaku, sikap dan nilai-nilai pada awal 

masa remaja berbeda dengan pada akhir masa remaja (Hurlock, 1999). Maka dari itu masa 

remaja dibedakan menjadi beberapa fase atau tahapan.Ingersoll membagi tahapan remaja 

menjadi 3 bagian, yaitu Early Adolescence, Middle Adolesscence dan Late Adolescence. Pada 

early adolescence, anak muda melakukan langkah awal untuk meninggalkan masa kanak-

kanaknya dan mencoba menjadi seorang individu yang unik dan terlepas dari orang tua 

mereka. Kemudian pada middle adolescence, remaja mulai memunculkan kemampuan atau 
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cara pemikiran baru yang sebelumnya tidak dimiliki saat remaja awal.  Masih seperti early 

adolescence, peran sebaya memiliki peranan penting bagi anak muda dalam tahapan ini. 

Selain itu, mereka juga menjadi lebih self-directed, artinya dapat mengorganisir dirinya. 

Selain itu, mereka mulai dapat membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan orang tua. 

Pada tahapan ini pula, mereka memiliki fokus akan penerimaan dari lawan jenis. Inilah awal 

mereka mulai memperhatikan diri agar mendapatkan perhatian dari lawan jenis hingga 

mereka mulai berkencan atau berpacaran (dating). Terakhir, pada late adolescence, biasanya, 

pada tahapan ini, mereka menyempurnakan tujuan vokasional mereka dan identitas individual 

mereka. Kebutuhan akan penerimaan dari teman sebaya sudah berkurang, dikarenakan 

mereka lebih berfokus pada perkembangan diri mereka sendiri untuk masuk ke dalam 

tahapan dewasa. Sebagian besar remaja pada tahapan ini sudah independen dari orang tua 

mereka. 

 Berdasarkan penjelasan di ataslah, middle adolescence menjadi rentang usia yang 

dipilih oleh peneliti. Selain karena fase ini adalah fase transisi dari remaja awal dan remaja 

akhir, pada fase ini pula remaja mulai berpacaran, yang mana merupakan faktor penting yang 

nantinya dapat mempengaruhi penerimaan informan terhadap tayangan yang bersangkutan. 

 Penerimaan sendiri, menurut KBBI, dapat diartikan sebagai 1) Perlakuan; sikap 

terhadap, dan 2) Anggapan; pendapat. Sedangkan menurut Merriam-webster, penerimaan 

atau reception dapat diartikan sebagai the act or process of receiving, welcoming, or 

accepting something or someone (sebuah bentuk tindakan atau proses menerima atau 

menyambut sesuatu atau seseorang). Reception analysis atau analisis resepsi (penerimaan) 

berasumsi tidak akan ada "efek" tanpa adanya "makna". Makna itu sendiri munculnya dari 

dalam diri audiens, bukan secara langsung dari produsen media. Sehingga, terkadang apa 

yang ingin disampaikan oleh media akan diterima dan dimaknai secara berbeda oleh 

audiensnya. Inilah mengapa reception analysis berkaitan erat dengan proses encoding dan 

decoding akan konten media tersebut (Hall, 1973); yang mana encoding adalah proses 

dimana suatu pesan diproduksi dan decoding adalah proses dimana audiens mencoba untuk 

memahami dan menginterpretasi pesan. Audiens mengonsumsi makna dan media dan 

memproduksinya ulang. Interpretasi audiens bisa saja berbeda dengan apa yang ingin 

ditunjukkan oleh pembuat media. 
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 Penerimaan audiens terhadap suatu produk media pun dapat dibagi menjadi beberapa 

kategori oleh Morley (dalam Cultural Transformation: The Politics of Resistence (1983, 

dalam Marris dan Tornham 1999:474,475): 

1. Dominant (atau „hegemonic‟) reading : 

- Penonton dalam posisi ini cenderung sejalan atau setuju dengan kode-kode 

yang ditayangkan oleh program yang bersangkutan (yang didalamnya 

terkandung nilai-nilai, sikap, keyakinan dan asumsi) dan secara penuh 

menerima makna yang disodorkan dan dikehendaki oleh si pembuat program. 

2. Negotiated reading 

- Penonton dalam posisi ini cenderung pada posisi tengah, yaitu tidak 

sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya tidak setuju dengan kode-kode yang 

ada dalam tayangan yang bersangkutan. Penonton dalam batas-batas tertentu 

sejalan dengan kode-kode tersebut namun kemudian kode-kode yang ada 

dimodifikasi sehingga mencerminkan posisi dan minat mereka masing-masing.  

3. Oppositional (‘counter hegemonic’) reading 

- Penonton dalam posisi ini tidak sejalan dengan kode-kode yang ada dalam 

tayangan yang bersangkutan dan menolak makna yang diberikan. Mereka 

kemudian menciptakan frame alternatif untuk menginterpretasi program 

tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

Kebiasaan Menonton TV Informan 

Salah satu latar belakang informan yang dapat mempengaruhi penerimaannya 

terhadap penggambaran pasangan dalam Katakan Putus adalah kebiasaan menonton TV 

mereka. Sebagian besar para informan mengakui menggunakan televisi sebagai sarana 

hiburan. Tayangan yang mereka tonton meliputi film, kartun, opera sabun hingga reality 

show. 

Beberapa informan bahkan menyalakan TV hanya agar tidak sepi saja. Keberadaan 

TV di rumah yang terkadang dinyalakan hanya agar tidak sepi berkaitan dengan bagaimana 

TV dianggap menjadi bagian dari keluarga di rumah. Di beberapa rumah tangga, televisi 

dinyalakan begitu saja dan kemudian ditinggalkan untuk menciptakan suasana yang akrab. 
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Menurut Burton (2007: 239), karena posisi televisi yang ada dalam rumah, menonton televisi 

dapat menjadi sebuah pengalaman intim, terutama bagi mereka yang hidup sendiri atau 

menonton TV sendirian. Dengan adanya televisi yang dinyalakan, meski ia hanya benda mati 

yang tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan penontonnya, keberadaan TV tersebut 

menciptakan suasana hangat seolah-olah ada anggota keluarga lain yang menemani dalam 

ruangan tersebut. 

Kebiasaan menonton TV kedelapan informan yang berbeda-beda ini dipengaruhi oleh 

keluarga yang ada di rumah. Kebiasaan yang peneliti maksud dalam konteks ini adalah 

tayangan yang informan biasa tonton. Terkadang, apa yang informan sering tonton di TV 

bukanlah apa yang ia suka tonton sendiri namun dikarenakan anggota keluarga lain menonton 

tayangan tersebut maka mereka ikut menonton. 

Untuk informan 1, dikarenakan ia banyak menghabiskan waktunya di rumah 

pacarnya, yaitu informan 2, maka kebiasaan menonton TVnya hampir sama dengan 

kebiasaan menonton TV informan 2. Di rumah informan 2, neneknya memiliki kuasa penuh 

akan TV pada jam-jam tertentu. Mereka seringkali menghabiskan waktu menonton TV 

dengan tayangan yang dipilih oleh nenek informan 2. Sebagai pemirsa yang paling lama 

menonton TV, para penonton lansia ini mengalokasikan paling banyak waktunya untuk 

menonton hiburan (23% dari rata-rata jam menonton per hari mereka).  Survei ini dilakukan 

oleh AGBNielsen pada Maret 2010 silam. Porsi terbesar menonton hiburan dialokasikan 

terutama untuk reality show, yaitu sebesar 23% dari total jam menonton program hiburan, 

padahal porsi tayang reality show di semua stasiun TV hanya 12% dari total jam tayang. Hal 

ini sesuai dengan perilaku nenek informan 2. 

Informan 3 terkadang menonton TV bersama dengan ibunya. Ibu dari informan 3 suka 

menonton tayangan drama India pada siang hari. Dari kebiasaan ibunya ini, informan 3 

kemudian turut menyukai dan mengikuti suatu drama India yang berjudul Thapki. Untuk 

informan 4, ia lebih memilih untuk menonton tayangan TV kabel, seperti drama atau seri 

barat, seperti Lucifer, yang menceritakan tentang investigasi kriminal dan Grey’s Anatomy. 

Kebiasaan menonton Greys’ Anatomy ia dapatkan dari ibunya karena mereka sering 

menonton TV bersama. Ibu dari informan 4 suka menonton seri barat berjudul Grey’s 

Anatomy. Selain itu, ibunya juga suka menonton tayangan-tayangan NET TV. Dalam Smith 

dan Biddle (2008), salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan menonton TV seorang 

anak adalah semakin banyak waktu yang dihabiskan orang tua dalam menonton TV dan 
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kegiatan menonton TV orang tua dengan anak. (Davidson, Francis & Birch: 2005). Kegiatan 

informan 3 dan 4 menonton TV bersama ibu mereka kurang lebih mempengaruhi kebiasaan 

mereka dalam menonton TV di kemudian hari. 

Informan 5 dan 6 tidak memiliki preferensi tertentu dalam menonton TV. Biasanya, 

mereka menonton kartun atau tayangan apapun yang menghibur di TV. Informan 7 kurang 

lebih sama dengan informan 5 dan 6. Ia menonton TV saat benar-benar tidak ada pekerjaan 

dan seringkali menonton kartun seperti Naruto atau tayangan hiburan lainnya. Informan 7 

cenderung menonton TV sendirian. Hal ini dikarenakan orangtuanya yang bekerja dan 

perbedaan jadwal dengan kakak-kakaknya Ketiga informan ini berbeda dengan informan 8, 

yang menonton TV sekitar 3-4 hari dalam seminggu. informan 8 juga menambahkan bahwa 

tayangan yang paling suka ia tonton adalah FTV (Film Televisi) dan reality show. Dengan 

ibunya, informan 8 biasanya menonton FTV dan seri India. 

Kegiatan menonton TV informan dengan orang tuanya dapat dikaitkan dengan literasi 

media. Hobbs (1997) dalam Van Evra (2004) mendefinisikan literasi media sebagai 

„kemampuan untuk mengakses, menganalisa, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan-

pesan dalam berbagai bentuk.” Orang tua memiliki peranan penting dalam membantu anak-

anak mereka melihat tayangan yang ditonton secara lebih kritis. Kegiatan menonton TV 

dengan orang tua secara tidak langsung memberi masukan kepada anak-anak apa yang 

sebaiknya ditonton. Meski setelah anak-anak tersebut memasuki remaja mereka memiliki 

kebebasan lebih untuk memilih tayangan yang ditonton, tontonan orang tua masih terkadang 

mempengaruhi pola menonton TV remaja. Remaja yang terliterasi media, akan mengetahui 

bahwa dibalik adegan-adegan yang ditampilkan di dalam reality show, sebagian besar 

hanyalah rekayasa.   

Katakan Putus dan Unsur Realitas di Dalamnya 

Salah satu poin penting yang disajikan oleh reality show adalah unsur „realitas‟. Hal 

ini mendapatkan banyak kritik karena beberapa kritik mengatakan unsur „realitas‟ yang 

disajikan tidaklah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Telah melalui berbagai 

tahap pengambilan gambar dan editing membuat acara dengan genre ini kerap mendapat 

kritikan. Katakan Putus adalah salah satu tayangan yang berada dalam genre ini.  

Kebiasaan menonton TV para informan, yang sudah dijelaskan di subbab sebelumnya, 

kemudian dapat mempengaruhi cara mereka menerima tayangan yang ditonton, termasuk 

reality show. Selain itu, latar belakang pengalaman pribadi sangat berpengaruh pula. Hampir 
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semua informan menganggap rekayasa belaka. Hal ini salah satunya disebabkan dengan 

pengalaman mereka mendapatkan tawaran casting untuk bermain dalam Katakan Putus atau 

mengetahui orang-orang di sekitar mereka yang mendapatkan tawaran casting atau bahkan 

bermain dalam acara tersebut. 

Informan 1 dan 2 menonton Katakan Putus dikarenakan nenek informan 2 yang 

menonton Katakan Putus sehari-harinya. Meski begitu, informan 1 dan 2 merasa tayangan 

Katakan Putus hanyalah rekayasa belaka. Proses decoding oleh informan 1 dipengaruhi oleh 

usianya dan perannya di keluarga sebagai anak pertama. Ia memiliki 2 orang adik. Menurut 

penelitian yang dilakukan di Norwegia pada tahun 2007, dari 250,000 dewasa awal, 

membuktikan bahwa IQ anak sulung 2.3 lebih tinggi dari yang lebih muda darinya. 

(huffingtonpost.com diakses pada 1 Desember 2017 puku 10:28). Selain itu, anak sulung 

secara tidak langsung memiliki tanggung jawab atas adik-adinya. Dari masih kecil, anak 

sulung sudah dibebani tanggung jawab yang secara tidak langsung membuat mindset lebih 

dewasa dalam diri mereka.  

Tak hanya itu, teknis Katakan Putus juga tampak aneh bagi informan 1, terutama 

teknis pengambilan gambarnya. Ia merasa tayangan tersebut semakin menurun tingkat 

kemasukakalannya saat sedang memata-matai pasangan klien dari kejauhan. Terlebih lagi, 

informan 1 adalah salah satu yang pernah mendapatkan tawaran casting Katakan Putus. Dari 

situ informan 1 semakin yakin bahwa tayangan Katakan Putus hanya rekayasa menggunakan 

aktor dan aktris dan mereka hanya akting saja. 

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 2. Ia mengaku juga pernah mendapatkan 

tawaran casting Katakan Putus. Kemudian, berbeda dengan pandangan orang-orang yang 

biasa menyebutkan bahwa anak tunggal biasanya manja, beberapa anak tunggal justru lebih 

dewasa. Hal ini dikarenakan jumlah waktu yang mereka habiskan dengan orang dewasa 

membuat mereka bersikap dan kemudian berpikir seolah-olah seperti orang dewasa. Sikap 

dan cara berpikir anak tunggal ini membuat orang dewasa lebih nyaman berada di sekitar 

anak tunggal. Begitupun sebaliknya. Anak tunggal merasa nyaman dengan orang dewasa. Hal 

ini membuka kesempatan bagi anak tunggal untuk belajar lebih banyak. (Newman: 2001). 

Penggabungan dua hal inilah yang kemudian membangun latar belakang bagi informan 2 dan 

membuatnya memaknai tayangan Katakan Putus hanyalah rekayasa. 

Informan 3 tidak hanya pernah mendapatkan tawaran casting, namun ibunya juga 

pernah mengikuti proses syuting dan berperan sebagai karakter „ibu‟ dari seorang „klien‟. 
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Informan 3 yang awalnya sempat agak tidak percaya dengan unsur „realitas‟ yang disajikan 

Katakan Putus semakin tidak percaya karena kejadian ini. Apabila dikaitkan dengan teori 

encoding/decoding, latar belakang ini menurut peneliti cukup kuat. Ia yang pada dasarnya 

memiliki keraguan akan acara tersebut, semakin dikonfirmasi dengan adanya pengalaman 

seperti itu. Sama seperti informan 3, informan 4 adalah informan lain yang juga pernah 

mendapatkan tawaran casting untuk Katakan Putus. Pada waktu itu, Katakan Putus akan 

melaksanakan syuting di Surabaya. Tawaran itu bahkan ia dapatkan sewaktu SMP, yaitu 

sekitar 2 tahun lalu (tahun 2015) pada saat awal-awal Katakan Putus ditayangkan.  

Meski tidak pernah mendapatkan tawaran casting, informan 5 dan 6 mempunyai 

seorang teman yang pernah mengikuti casting Katakan Putus. Namun, bukan itu alasan 

mereka menganggap tayangan ini adalah rekayasa. Penerimaan informan 5 terhadap unsur 

realitas dalam Katakan Putus lebih dipengaruhi oleh  penyajian tayangan dalam Katakan 

Putus. Menurutnya, tayangan tersebut dapat dengan mudah memancing emosi orang. Ia juga 

merasa kejadian-kejadian yang ditampilkan dalam Katakan Putus terlalu berlebihan, terlebih 

lagi apabila dikaitkan dengan bagaimana pasangan bertindak di dunia nyata. Mengacu pada 

pembahasan reality show pada Bab I, disini informan 5 dapat menilai adanya stage actuality. 

Ia tahu bahwa tayangan tersebut memang tidak benar adanya, namun unsur yang ada di 

dalamnya – salah satunya penggambaran pasangannya – mungkin saja terjadi di dunia nyata. 

Sedangkan informan 6, yang merupakan pacar informan 5, mengungkapkan bahwa alasan 

utama ia menganggap Katakan Putus rekayasa adalah penayangan aib orang. Ia merasa di 

dunia nyata, tidak ada orang yang ingin mempublikasikan aibnya, terlebih lagi di televisi 

nasional. 

Masih sama dengan informan lain yang sudah disebutkan, informan 7 juga merasa 

tayangan tersebut rekayasa dan tidak benar-benar nyata. Unsur dramatis yang disajikan 

Katakan Putus justru dirasa berlebihan oleh informan 7. Latar belakang informan 7 

menganggap tayangan tersebut penuh dengan drama adalah karena ia tumbuh tidak terlalu 

banyak menonton tayangan dengan bumbu-bumbu drama. Lain dengan informan lainnya, 

informan 8 masih meragukan keaslian atau unsur realitas dari Katakan Putus itu sendiri. 

Informan 8 banyak menghabiskan waktu dengan ibunya. Kebiasaan ibunya dalam menonton 

TV ini lantas mempengaruhi kebiasaan menonton TV informan 8 yang kemudian 

mempengaruhi penerimaannya. 
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Penerimaan Pasangan Remaja Berpacaran terhadap Pasangan dalam Tayangan Katakan 

Putus 

„Pasangan‟ adalah unsur utama dalam tayangan Katakan Putus. Seperti dalam 

deskripsi video Katakan Putus yang diunggah di akun Youtube Trans TV, Katakan Putus 

adalah „sebuah tayangan yang membantu klien dalam memutuskan pasangannya‟. Pasangan 

yang dimaksud disini adalah dua orang yang terikat dalam hubungan yang dilandasi kasih 

sayang atau cinta.  

Untuk membantu informan dalam mengingat kembali penggambaran pasangan dalam 

Katakan Putus, peneliti memilih episode berjudul “Pacar Berubah Semenjak Pindah 

Sekolah”. Peneliti memilih episode ini karena pasangan yang ditampilkan dalam episode ini 

adalah pasangan SMA. Peneliti berasumsi dengan menayangkan episode dengan pasangan 

SMA para informan dapat membandingkan pasangan yang ada dalam tayangan tersebut 

dengan pengalaman mereka atau orang-orang di sekitar mereka dan mereka dapat lebih 

mudah menilai apakah pasangan tersebut nyata atau tidak. 

Nyatanya, sebagian besar informan menganggap pasangan yang ditampilkan dalam 

Katakan Putus adalah rekayasa atau bukan pasangan yang sebenarnya.  Namun, penjelasan 

mereka terkait „realistis‟ atau „tidak realistis‟ pasangan yang ditampilkan serta alasan mereka 

merasa demikian berbeda-beda. Informan-informan ini termasuk dalam negotiated reader, 

artinya mereka percaya bahwa: 1) Pasangan yang ditampilkan di Katakan Putus adalah 

pasangan sungguhan atau nyata, namun hubungan mereka tidak realistis atau rekayasa; atau 

2) Pasangan yang ditampilkan di Katakan Putus hanyalah rekayasa atau tidak nyata, namun 

hubungan mereka realistis atau bisa saja terjadi di dunia nyata. 

 Informan 1 dan 2 menganggap pasangan yang ada pada tayangan tersebut tidak 

realistis. Memang ada beberapa aspek yang sekiranya realistis di dunia nyata, namun 

kebanyakan adalah hasil rekayasa dan dramatisasi yang berlebihan. Mereka merasa hubungan 

pasangan yang ditampilkan di Katakan Putus realistis, terlepas dari tayangan tersebut 

merupakan rekayasa atau bukan (meski di awal mereka menyebutkan tayangan tersebut 

menurut mereka hanyalah rekayasa belaka). Informan 3 menyatakan bahwa ia merasa semua 

yang ditayangkan di Katakan Putus masuk akal dan realitanya dapat terjadi. Ia juga 

menambahkan bahwa hal itulah yang kemudian membuat penonton semakin penasaran.  
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Informan 5 dan 6 juga menganggap pasangan yang ada di Katakan Putus, terutama 

yang ditampilkan di episode “Pacar Berubah Semenjak Pindah Sekolah”, realistis. Secara 

keseluruhan, pasangan dalam tayangan Katakan Putus mungkin saja terjadi di dunia nyata. . 

Informan 5 dan 6 membandingkan permasalahan pasangan tersebut dengan kejadian yang 

dialami oleh teman mereka. Bedanya, teman mereka harus menghadapi permasalahan 

semacam itu karena pasangan dari teman mereka pindah ke luar kota. Informan 5 

menganggap pasangan dan permasalahan yang mereka hadapi yang ditampilkan pada 

Katakan Putus dapat terjadi di dunia nyata, namun didramatisasi sehingga menjadi lebih 

membawa emosi. Sekali lagi hal ini sesuai dengan Deery (2015), bagaiamana sebuah reality 

show „…berada di suatu titik antara aktualitas dan dibuat-buat.‟  

Informan 8 mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi pada pasangan tersebut 

dapat terjadi di dunia nyata. Maksudnya, pasangan di realita, menurut informan 8, tidak 

mungkin meminta tolong kepada tim Katakan Putus untuk menyelesaikan permasalahan. 

Aspek inilah yang mempengaruhi informan 8 memaknai pasangan yang ditampilkan di 

Katakan Putus tidak nyata.  

Dikaitkan dengan encoding/decoding oleh Hall, beberapa dari mereka melihat 

bagaimana pasangan-pasangan tersebut menghadapi masalah yang hampir sama dengan 

teman-teman mereka (informan 1, 2, 5 dan 6 membandingkan pasangan dalam episode „Pacar 

Berubah Semenjak Pindah Sekolah‟ dengan teman mereka dan pasangannya). Rasa kasian 

terhadap klien berperan besar dalam membantu para informan ini mengingat episode-episode 

Katakan Putus. Meski begitu, para informan tersebut merasa merasa hubungan pasangan 

yang ada pada tayangan tersebut terlalu berlebihan dan tidak masuk akal dan mereka 

menyadarinya.  

Penerimaan Terhadap Permasalahan Pasangan dan Penyelesaiannya dalam Katakan 

Putus 

 Kedelapan informan memiliki penerimaan yang sama terhadap permasalahan yang 

dihadapi pasangan dalam Katakan Putus. Salah satu contoh permasalahan hubungan tersebut 

ada pada episode „Pacar Berubah Semenjak Pindah Sekolah‟.  

Merujuk pada episode „Pacar Berubah Semenjak Pindah Sekolah‟, informan 1 dan 2 

berpendapat bahwa permasalahan seperti itu dapat terjadi di dunia nyata, meski bukan 

mereka. Informan 7 merasa permasalahan beberapa pasangan dalam Katakan Putus mungkin 

saja terjadi di dunia nyata. Namun, ia menolak untuk percaya bahwa pasangan yang 
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ditampilkan dalam Katakan Putus adalah pasangan sungguhan. Informan 8 merasa 

permasalahan pasangan yang ditampilkan dalam Katakan Putus, salah satunya seperti yang 

ditayangkan pada “Pacar Berubah Semenjak Pindah Sekolah” mungkin saja terjadi di dunia 

nyata. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 5 dan 6.  

Menariknya, informan 3 dan 4 memiliki latar belakang yang hampir sama dengan 

pasangan pada episode “Pacar Berubah Semenjak Pindah Sekolah”. Mereka pergi ke sekolah 

yang berbeda. Mereka merasa permasalahan yang dialami pasangan dalam Katakan Putus 

mungkin saja terjadi di dunia nyata. Namun, mereka merasa seharusnya hal tersebut tidak 

harus menjadi permasalahan. Informan 4 bercerita bahwa ia juga terkadang berpikir apa yang 

dilakukan pacarnya di sekolah, kemudian siapa saja teman-temannya di sekolah dan 

sebagainya. Namun menurutnya, sang klien juga harus berpikir yang masuk akal. 

Seharusnya, ia tidak menuduh pacarnya berselingkuh sebelum mengetahui yang sebenarnya.  

Menilik jawaban kedelapan informan di atas, tentu tidak mengejutkan bahwa 

penyelesaian masalah yang dipilih klien dengan meminta tolong tim Katakan Putus ditolak 

oleh kedelapan informan. Mereka merasa permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan 

diantara dua orang yang bermasalah saja, bukan malah meminta tolong yang bahkan orang 

asing dan ditayangkan di TV. Informan 1, 2, 3 dan 4 kemudian mengatakan bahwa dengan 

memperbaiki komunikasi di antara mereka maka permasalahan akan lebih mudah selesai. 

Terlepas dari itu, beberapa informan merasa tim Katakan Putus dapat membantu 

menyelesaikan masalah antara klien dan pasangannya – tentunya dalam konteks tayangan TV 

yang merupakan rekayasa. 

Selain keputusan klien dengan meminta tolong Katakan Putus, hampir semua 

informan juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan host acara Katakan Putus. Mereka 

merasa bahwa host yang seharusnya membantu menyelesaikan masalah terkadang justru 

memperparah permasalahan yang ada. Padahal, menurut informan 3, metode yang disajikan 

Katakan Putus bisa saja membantu, apabila antara host dan klien ada kerja sama. 

 

KESIMPULAN 

Poin penggambaran pasangan dalam tayangan Katakan Putus mencakup tiga topik, 

yaitu: pasangan yang ditampilkan, permasalahan yang dialami pasangan tersebut dan 

penyelesaian masalah pasangan yang ditampilkan dalam tayangan tersebut. Hasil yang 
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didapatkan oleh peneliti adalah penerimaan kedelapan informan ini hampir sama antara satu 

topik dengan yang lain, meski latar belakang mereka berbeda-beda. Pengalaman pribadi 

adalah latar belakang utama yang paling berpengaruh. 

Hasil pertama adalah penerimaan pasangan remaja berpacaran terhadap pasangan 

dalam Katakan Putus. Dari informan yang diteliti, sebagian besar berada pada posisi 

negotiated reader. Hal ini menandakan para informan ini mengetahui bahwa pasangan yang 

ditampilkan dalam Katakan Putus tidaklah nyata atau hanya rekayasa, namun mereka merasa 

hubungan yang ditampilkan dapat terjadi di dunia nyata. Hasil kedua adalah penerimaan 

pasangan remaja berpacaran terhadap permasalahan pasangan dalam Katakan Putus. Seluruh 

informan penelitian berada dalam posisi negotiated reader, artinya mereka bahwa 

permasalahan yang dialami oleh pasangan yang ditampilkan dalam Katakan Putus bisa saja 

terjadi di dunia nyata, namun tidak sepenuhnya terjadi apa adanya seperti dalam tayangan 

tersebut. Hasil ketiga adalah penerimaan pasangan remaja berpacaran terhadap penyelesaian 

permasalahan yang dipilih oleh klien dan penyelesaian masalah yang disediakan tim Katakan 

Putus untuk klien bersangkutan. Sebagian besar informan berada pada posisi oppositional 

reader, artinya mereka merasa bahwa keputusan klien untuk meminta tolong kepada tim 

Katakan Putus untuk menyelesaikan permasalahannya tidak tepat dan tim Katakan Putus 

tidak membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan sebagian kecil 

lainnya berada di posisi negotiated reader, artinya: 1) Keputusan klien untuk meminta tolong 

kepada tim Katakan Putus adalah tepat untuk menyelesaikan permasalahannya; atau 2) 

Keputusan klien untuk meminta tolong kepada tim Katakan Putus adalah salah, namun 

kemudian tim Katakan Putus dirasa membantu menyelesaikan permasalahan pasangan 

tersebut.  

 Dari tiga poin tersebut, dapat diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan 

masalah, yaitu: para informan merasa penggambaran pasangan yang ada dalam Katakan 

Putus cukup akurat, karena dapat terjadi di dunia nyata. Namun, meski begitu, para informan 

merasa tayangan tersebut merupakan rekayasa. Sehingga penggambaran pasangan yang ada 

dalam Katakan Putus merupakan penggabungan antara unsur realitas pasangan di dunia nyata 

dengan dramatisasi dan diformat dengan sedemikian rupa. 
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