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ABSTRAK

SINETRON ASING DAN PERUBAHAN TREN PADA REMAJA DI DESA
KUTOWINANGUN KECAMATAN SENDANG AGUNG KABUPATEN

LAMPUNG TENGAH

Oleh

ELA WIDIAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinetron asing yang sedang tren saat ini,
alasan para remaja menyukai sinentron asing dan mengetahui perubahan tren
yang terjadi pada para remaja di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung
Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga
informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa sinetron asing yang saat ini sedang
menjadi tren yaitu sinetron asing Korea, India dan Turki. Kemudian alasan yang
menyebabkan para remaja menyukai sinetron asing tersebut yaitu karena teman,
keluarga. para pemainnya, cerita yang menarik dan tidak membosankan,
Perubahan tren yang terjadi dengan adanya sinetron asing yaitu lebih banyak pada
pakaian, gaya hidup dan pola pikir para remaja yang lebih menyukai hal-hal yang
ada pada sinetron asing tersebut.

Kata kunci: Sinetron Asing, Perubahan Tren, Remaja.



ABSTRACT

FOREIGN SOAP OPERA AND CHANGE TREND IN ADOLESCENT IN
KUTOWINANGUN SUB-DISTRICT SENDANG AGUNG DISTRICT

LAMPUNG TENGAH

By

ELA WIDIAWATI

This study aims to determine the foreign soap operas that are live now, reason
teens like foreign soap operas and assess changes in trends in the teens in
Kutowinangun Sub-District Sendang Agung District Lampung Tengah. This study
uses a qualitative method. Mechanical determination of informants in this study is
purposive so the informants in this study amounted to ten people. Based on
research by the obtained results that the foreign soap opera that is currently a trend
that foreign soap operas Korea, India and Turkey. Then the reason that causes the
teens liked the foreign soap opera that is because friends, family, the players, the
story is interesting and not boring. Changing trends that occur in the presence of
foreign soap operas are more on clothing , lifestyle and mindset of young people
who prefer things that exist in the foreign soap operas .

Keywords: Foreign Soap Opera, Change Trend, Teenager.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa merupakan salah satu kemajuan di bidang teknologi informasi dan

komunikasi. Kehadirannya memberi kemudahan kepada masyarakat untuk

memperoleh informasi yang diinginkan. Media adalah alat atau sarana yang

digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.

Sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat

komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Cangara, 2006:119).

Media massa dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu cetak, elektronik, film dan

internet. Media pertama yang muncul memberi informasi kemasyarakat yakni

media cetak berupa surat kabar pada tahun 1744 yang bernama “Bataviasche

Nouvelles” diterbitkan dengan pengusahaan orang-orang Belanda (Effendy, 2003:

103). Pada masanya surat kabar menjadi media yang sangat penting bagi

masyarakat untuk memperoleh informasi. Sampai akhirnya media elektronik

pertama muncul yakni radio menggeser keberadaan surat kabar. Radio siaran

yang pertama di Indonesia (waktu itu bernama Nederland Indie-Hindia Belanda),

ialah Bataviasche Radio Vereniging (BRV) di Batavia, yang didirikan pada

tanggal 16 juni 1925 (Effendy, 2003:103).
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Radio sebagai media audio menyampaikan informasi melalui suara menjadi

alasan masyarakat lebih menyukai media ini dari pada surat kabar. Hal ini karena

kelebihan radio sebagai media audio memungkinkan masyarakat memperoleh

informasi langsung tanpa harus membaca terlebih dahulu, selain itu siaran radio

dapat juga dilakukan secara langsung sehingga informasi yang diperoleh

masyarakat masih hangat dan terbaru. Peran besar media ini pada saat Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat itu melalui media inilah

Kemerdekaan Republik Indonesia tersebar keseluruh nusantara.

Selain radio, ada juga media massa yang hadir pada saat itu yakni film teatrikal.

Menurut sejarah perfilman di Indonesia, film pertama yang muncul yakni “Lely

Van Java” pada tahun 1926 dan merupakan film bisu (Effendy, 2003:217).

Pada saat itu, film sendiri berpengaruh besar terhadap jiwa manusia. Hal itu

disebabkan oleh suasana di gedung bioskop sendiri, di mana saat film akan

dimulai, lampu-lampu dimatikan, pintu-pintu ditutup sehingga dalam ruangan

hanya gelap sampai muncul layar besar yang menampilkan gambar-bambar dari

cerita film itu sendiri. Dalam keadaan gelap itu penonton dapat menumpahkan

semua perasaan yang dirasa seperti tertawa, menangis sepuasnya tanpa ada yang

mengganggu. Penghayatan penonton pada sebuah film pun begitu besar, kerap

kali penonton menyamakan (mengidentifikasikan) seluruh pribadinya dengan

pemeranfilm itu, jadi seakan-akan tak ada perbedaan antara penonton dan pemain

dalam film. Oleh karena itu film sebagai media komunikasi massa dianggap

mampu bukan hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media

penerangan dan pendidikan kala itu (Effendy: 2003:209).
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Akan tetapi kejayaan film harus terganti dengan muculnya media elektronik

selanjutnya yakni televisi. Benda berbentuk kotak yang mampu menampilkan

gambar dan suara menjadi awal perubahan di bidang informasi. Yang mana

benda ini banyak dimiliki masyarakat sehingga industri perfilman menjadi

merugi dengan merosotnya jumlah pengunjung yang menonton film di bioskop-

bioskop. Hal ini karena televisi dianggap mempunyai banyak persamaan dengan

bioskop, seolah-olah bioskop dipindahkan ke rumah-rumah dan masyarakat dapat

menikmatinya dengan aman dan tenang tanpa harus mengeluarkan biaya dan

membuang waktu serta tenaga. Lebih dari itu televisi dapat menyajikan berbagai

program, tidak hanya film, tetapi juga berita, musik, variety show,dan sebagainya

(Effendy, 2003:183).

Televisi dari waktu ke waktu selalu mengalami pembaharuan dari bentuk,

kualitas gambar, fitur dan sebagainya. Dahulunya tampilan gambar televisi yang

banyak dimiliki masyarakat hanya hitam putih, bentuknya juga masih sangat

sederhana, dan saluran televisi yang ada hanya TVRI. Namun seiring adanya

inovasi televisi sudah sangat berbeda dari awal kemunculannya dulu. Begitupun

dengan stasiun televisi. Saat ini tidak hanya TVRI saja yang menghiasi

pertelevisian Indonesia telah banyak stasiun-stasiun TV seperti SCTV, RCTI,

INDOSIAR, TVone, Trans7, MetroTV, ANTV dan sebagainya yang memberikan

berbagai program menarik untuk dinikmati masyarakat.

Banyaknya stasiun televisi saat ini, membuat persaingan untuk menjadi televisi

terbaik semakin ketat. Oleh karena itu setiap stasiun televisi selalu mencoba

memberikan tayangan-tayangan yang menarik bagi masyarakat. Hal inilah yang

menyebabkan munculnya sinetron asing di pertelevisian kita. Sebenarnya
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sinetron asing telah ada sejak dulu, dimulai dengan telenovela dari Amerika latin

yang dulu ditayangkan di TVRI pada tahun 90-an. Namun keberadaannya pun

hanya sesaat dan terganti dengan sinetron-sinetron dari negara lain.

Kebangkitan sinetron asing di televisi kita dimulai kembali ketika salah satu

stasiun televisi swasta (Indosiar) menayangkan sebuah drama dari “Negeri

Gingseng” Korea Selatan. Pada saat itulah awal mula bangkitnya sinetron asing

di Indonesia. Berbeda dari sinetron-sinetron asing lainnya eksistensi drama Korea

sangat besar di dunia.

Menurut sebuah hasil statistik di tahun 2011 jumlah penggemar hallyu

(penggemar Korea) mencapai 3,3 juta orang di seluruh penjuru dunia (KBS

World radio, 2011). Baru-baru ini Korea Foundation (KF) menerbitkan data

global hallyu di tahun 2015 dan menemukan bahwa jumlah orang atau fans yang

antusias akan kebudayaan dan drama Korea meningkat 63% menjadi 35,59 juta

orang. Padahal data tahun sebelumnya (2014) hanya 21,82 juta orang. Jumlah

fans hallyu terbesar ada di Asia-Pasifik dengan 26,21 juta, diikuti Amerika

dengan 7,58 juta, Eropa dengan 1,63 juta, serta Afrika dan Timur Tengah dengan

170.000 juta penggemar (Kyung Don, 2016).

Di Indonesia sendiri Demam Korea begitu terasa sejak tahun 2012. Tidak hanya

drama, musik dari Negeri Gingseng ini pun banyak digemari masyarakat.

Penggemarnya pun beragam dari anak-anak, remaja bahkan dewasa menggemari

budaya Korea.

Hal itu terbukti dengan munculnya banyak boyband and girlband ala Kpop,

seperti smash, cherrybelle, 7 icons, coboy junior, super seven, lollipop, blink, dan
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lain-lain. Bahkan sempat ada ajang pencarian bakat yang secara langsung

bekerjasama dengan salah satu management artis di Korea sehingga bagi para

peserta yang lolos audisi berkesempatan di training langsung di Korea.

Kini televisi kita kembali menayangkan sinetron asing dari Negara India dan

Turki, sinetron asal kedua negara tersebut juga banyak digemari oleh penonton.

Masyarakat negara kita sampai saat ini cenderung `latah` yakni menerima segala

sesuatu yang sedang naik daun atau laris, sehingga negara kita menjadi tempat

paling strategis untuk pasar sinetron-sinetron asing.

Dari mulai Amerika Latin sampai saat ini Turki, sinetron-sinetron asing ini selalu

menjadi tren sendiri di setiap kemunculannya. Korea, India dan Turki masih

menjadi tren untuk saat ini. Pengaruhnya menjadi tren yang sangat menarik untuk

diamati. Terutama di era teknologi saat ini, dengan adanya internet membuka

akses lebih mudah untuk para penggemar sinetron-sinetron asing mengikuti

perkembangan setiap episode, budaya dan sinetron asing terbaru yang mereka

inginkan. Seringnya masyarakat menonton sinetron asing, tanpa disadari

membawa pengaruh pada tren di masyarakat seperti: pakaian, gaya hidup, pola

pikir dan tindakan masyarakat khususnya bagi para remaja.

Seperti yang terjadi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Lampung

Tengah. Para remaja di desa ini sangat suka menonton sinetron-sinetron asing.

Kegemaran mereka menonton sinetron asing membawa perubahan pada diri

mereka. Perubahan yang terjadi terutama pada selera fashion, lagu, Idola, gaya

hidup dan sebagainya. Selera fashion para remaja desa tersebut banyak

terpengaruhi dari sinetron-sinetron asing yang mereka tonton. Mereka akan lebih
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tertarik untuk membeli baju ataupun hal lainnya apabila berhubungan dengan

gaya yang sedang populer di sinetron tersebut. Sejauh ini mereka Korea masih

mendominasi, hal ini karena sinetron Korea telah lama ada dan gaya pakaian para

pemainnya tidak berbeda jauh dengan negara kita.

Selain Fashion, perubahan lainnya terjadi pada selera lagu dan idola. Selera lagu

dan idola ini juga karena sinetron asing, kebanyakan lagu yang digemari adalah

lagu dari soundtrack sinetron asing tersebut begitupun idolanya. Mereka banyak

mengidolakan para pemain di sinetron asing yang mereka tonton.

Tingginya antusias para remaja pada sinetron asing berlanjut pada minat para

remaja untuk mempelajari bahasa dan budaya asal sinetron tersebut. Tidak sedikit

dari mereka yang mengikuti les bahasa asing dan belajar mandiri bahasa yang

mereka ingin kuasai. Dari uraian penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk

meneliti tentang “Sinetron Asing Dan Perubahan Tren Pada Remaja”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai

berikut.

1. Apa saja sinetron asing yang menjadi tren dan mengapa mereka tertarik

dengan sinetron tersebut?

2. Bagaimana perubahan tren pada remaja akibat sinetron asing tersebut?
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C. Tujuan

1. Untuk mengetahui sinetron asing yang sedang tren saat ini.

2. Untuk mengetahui penyebab para remaja menyukai sinetron asing

tersebut.

3. Untuk mengetahui perubahan tren yang terjadi pada para remaja.

D. Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberi sumbangan teoritis terhadap ilmu-

ilmu sosial, khususnya ilmu sosial dimana konsep utama perubahan sosial

ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat untuk

dipisahkan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi

penelitian-penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini memberi manfaat bagi akademisi untuk

memahami fenomena merebaknya budaya asing di masyarakat.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konsep

1. Sinetron

Sinetron merupakan singkatan dari sinema elektronik yang berarti sebuah karya

cipta seni budaya, yang merupakan media komunikasi pandang dengar yang

dibuat berdasarkan sinematografi dengan direkam pada pita video, melalui proses

elektronik lalu ditayangkan melalui stasiun penyiaran televisi, sebagai media

komunikasi, sinetron memiliki ciri-ciri di antaranya bersifat satu arah serta

terbuka untuk publik secara luas dan tidak terbatas Muhyidin (dalam Mubaraq,

2015).

Kata asing memiliki arti datang dari luar (negeri, daerah, lingkungan). Jadi

sinetron asing yaitu serial drama sandiwara bersambung dari luar negeri yang

disiarkan oleh stasiun televisi.

Sinetron di negara lain disebut dengan opera sabun (soap opera atau daytime

serial), namun di Indonesia lebih popular dengan sebutan sinetron. Telenovela

merupakan istilah yang digunakan televisi Indonesia untuk sinetron yang berasal

dari Amerika Latin. Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari

berbagai tokoh secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita
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mereka masing-masing tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan. Akhir

cerita sinetron cenderung selalu terbuka dan seringkali tanpa penyelesaian (open-

ended). Cerita cenderung dibuat berpanjang-panjang selama masih ada audien

yang menyukainya (Melissa, 2012).

Drama berarti perbuatan, atau tindakan. Berasal dari bahasa Yunani “draomai”

yang berarti berbuat, berlaku, bertindak dan sebagainya. Drama adalah hidup

yang dilukiskan dengan gerak. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber

pokok drama. Drama bisa diwujudkan dengan berbagai media: di atas panggung,

film, dan atau televisi. Drama juga terkadang dikombinasikan dengan musik dan

tarian, sebagaimana sebuah opera (Wiyanto, 2002:1-2).

Di luar negeri, drama opera sabun merupakan salah satu program tertua yang

disiarkan media penyiaran. Pertama kali disiarkan stasiun radio di Amerika

Serikat pada tahun 1920-an dan ditayangkan pertama kali di televisi pada tahun

1940-an. Istilah “opera sabun” berasal dari fakta bahwa program ini pertama kali

disiarkan di radio pada siang hari dan digemari banyak ibu rumah tangga. Iklan

yang banyak dipasang pada program ini adalah produk atau barang yang terkait

dengan kebersihan, seperti deterjen dan sabun mandi, sehingga program ini

dinamakan opera sabun. (Morissan, 2008:214).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebutan sinetron

dari setiap Negara berbeda-beda, di mana untuk Indonesia sendiri disebut dengan

sinetron, dari Amerika Latin disebut telenovela, dari India disebut bollywood,

dari Jepang disebut Dorama, dan dari Korea, Turki serta Taiwan lebih dkenal
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dengan drama. Adapun jenis-jenis sinetron dan film asing yang pernah ada di

Indonesia dan masih bertahan sampai saat ini, yaitu:

a. Telenovela Amerika Latin

Film Amerika Latin banyak digemari di era 90-an. Diantaranya little

Missy, direitode amar (The Right to Love) yang tayang di TVRI,

Acapulco Bay, Angela, Esmeralda, La Mentira, Maria Mercedes dan

sebagainya.

b. Bollywood India Edisi I

Ketenaran film India di Indonesia tak lepas dari kemunculan film

yang berjudul Kuch Kuch Hota Hai. Film yang dibintangi Shahrukh

Khandan Kajol ini banyak memikat hati masyarakat. Tidak hanya film

tersebut yang begitu diminati masyarakat Indonesia ada beberapa

judul film asal India yang juga tak kalah booming dengan film kuch

kuch hota hai diantaranya yaitu: Kaho Naa Pyaar Hai, Kabhi Alvida

Naa Kehna, Dil Hai Tumhaara, Koi Mil Gaya, Chori Chori Chupke

Chupke, Mohabbatein, Kabhi Khushi Kabhie Gham, dan Kaho Naa

Pyaar Hai. Pada era ini lagu-lagu dari film bollywood begitu digemari

dan diimitasi oleh masyarakat kita. Dan merupakan masa awal dari

fans fanatik Shahrukh Khan.

c. Dorama Jepang

Dorama Jepang sempat mewarnai belantika pesinetronan di Indonesia.

Drama Jepang alias dorama biasa diadaptasi dari anime Jepang.

Contohnya cerita cinta Kanji dengan Rika Akana dalam Tokyo Love
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Story, drama komedi Love Is a Wonderful Thing, sampai drama 2000-

an Beautiful Life, Death Note.

d. Drama Taiwan

Drama dari negara ini begitu terkenal pada zamannya. Para artisnya

sampai mengadakan konser di Indonesia. Ditandai dengan Meteor

Garden tahun 2001, Taiwan pun naik sebagai penghasil drama yang

digemari masyarakat Indonesia. Bahkan sempat ada adaptasi lokalnya.

Setelah itu menyusul kisah cinta lain seperti At The Dolphin Bay,

Twins dan Fated to Love You. Ketenaran serial-serial drama Taiwan

ini tidak terlepas dari popularitas F4 yang beranggotakan Vic Zhou,

Jerry Yan, Vanness Wu, dan Ken Zhu. Selain bermain film, mereka

juga bernyanyi.

e. Film Cina

Film asal negara ini sering kali menghiasi pertelevisian Indonesia dari

tahun 2000-an dan sampai saat ini masih sering muncul terutama pada

saat liburan sekolah. Kesuksesan perfilman China begitu membekas

dengan tingkah kocak Boboho dan Nicky Wu, berikut beberapa judul

film Boboho yang sering kali di putar di televisi, di antaranya yaitu

Boys and Soldier, The King Of Comic, Shaolin Popeye, dan Ten

Brothers.

f. Film Hongkong

Bagi para penggemar Jackie Chan, tentu sudah tidak asing lagi dengan

film Hongkong. Salah satu aktor laga terbaik dunia ini merupakan
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kepunyaan asal Hongkong. Berbagai judul film sudah banyak ia

bintangi dan sukses menarik minat penonton dunia termasuk

Indonesia, berikut beberapa judul film yang pernah dibintangi oleh

Jackie Chan yaitu: Dragon Fist, Spiritual Kung Fu, Police Story,

Kung Fu Panda. Little Big Soldier dan lainnya.

g. Drama Korea

Drama asal Negeri Gingseng Korea Selatan inilah yang menjadi tren

dunia, hingga muncul istilah Demam Korea. Drama-drama asal Korea

ini lebih digandrungi oleh anak muda. Endless Love Autumn In My

Heart adalah drama Korea pertama yang tayang di Indosiar, stasiun

televisi yang banyak memberikan tempat untuk drama asal Negeri

Ginseng. Setelah itu, diikuti Full House, Boys Before Flower, Naughty

Kiss, Princess Hour, 49 Days, My Fair Lady, dan City Hunter, Pasta,

Bread Love And Dream, He is Beautiful, Secret Garden, Dream High

season dan sebagainya.

h. Bollywood India Edisi II

Kebangkitan film seri India kali ini tak terlepas dari film Mahabharata

yang di tayangkan di ANTV. Kemudian disusul dengan kehadiran

film lainnya diantaranya:The Adventures of Hatim, Mahadewa, Jodha

Akbar, Naaginn dan Utharan.
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i. Drama Turki

Terbaru dan tak disangka-sangka, Turki mulai muncul sebagai negara

penghasil drama di Asia khususnya Indonesia. Kemunculan drama

Turki saat itu mampu menggeser dominasi FTV siang SCTV.Tapi,

berkaca pada hal sebelumnya, formulanya adalah satu stasiun televisi

menemukan satu jagoan dramanya, maka siap-siap menghadapi

kemunculan yang lainnya. Terbukti dengan kemunculan Elif di SCTV

tak lama setelah itu TransTV menayangkan Cinta di Musim Cherry.

Dari beberapa penjelasan di atas, saat ini sinetron asing yang masih diminati

masyarakat khususnya para remaja yakni drama dari Korea, Bollywood India dan

drama Turki.

Drama Korea hadir untuk pertama kalinya dilayar kaca Indosiar pada tahun 2002

yangberjudul Endlles love. Masuknya produk korea lewat drama ini diawali

dengan keberanian Indonesia yangmelakukan liberalisasi pada tahun 1990-an.

Selain itu,krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an membawa situasi di mana Asia

lebih menyukai program acara Korea yang lebih murah. Korea menawarkan

harga drama televisi murah seperempat dari harga Jepang,dan persepuluh dari

harga drama televisi Hongkong. Film korea, bersama drama TV, merupakan

produk utama Koreayang dinikmati tidak hanya di dalam negeri, namun juga

diberbagai negara (Sumartono, 2013).

Drama Korea menampilkan kebudayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat

Korea. Inilah yang membuat drama Korea berhasil memiliki jumlah penggemar

yang besar di Indonesia dan membuat Korea menjadi negara maju (Sari, 2013).
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Hal ini sejalan dengan pemikiran Huntington (2000) yang mengungkapkan

bagaimana budaya membentuk kem ajuan suatu masyarakat dan bangsa. Dalam

bukunya Huntington membandingkan Ghana dan Korea Selatan, di mana terdapat

perbedaan yang begitu luar biasa antar dua negara ini. Poin pentingnya Korea

tidak hanya menjual drama akan tetapi melalui drama tersebut Korea juga

memperkenalkan budayanya.

Sedangkan kehadiran sinetron India (Bollywood) bukan merupakn fenomena baru,

ditahun sebelumnya sinetron dari negera ini sudah pernah menjadi tren di negara

kita.Tahun 1980-1990-an India sempat merajai perfilman, bersaing ketat dengan

film-film produksi Amerika dan Eropa. Sebelumnya melalui film-film layar lebar

di tahun 1996-1997, India “membahana” melalui film Kuch-kuch ho ta hai, yang

dibintangi oleh King of Bollywood Shahrukh Khan dan Kajol, ketenaran film

tersebut juga sampai ke Indonesia (Irfani, 2015). Sempat meredup di tahun-tahun

sesudahnya, India kembali berjaya di dunia industri perfilman kita dengan drama

bersambungnya Mahabrata dan disusul drama-drama lainnya.

Berbeda dengan Korea dan India, pada awalnya kemunculan drama Turki (elif)

kurang diminati masyarakat, namun pada akhirnya drama ini dapat mencuri hati

para penonton, tidak hanya remaja, drama ini pun mencuri hati para ibu-ibu

rumah tangga (Rusliana, 2015).

Kejayaan drama ini pun mulai menyaingi serial drama India, Korea maupun

drama lokal. Faktor utama serial drama Turki mampu memikat penonton

Indonesia karena mengulas nilai-nilai sosial dan budaya Turki. Pesan yang

disuguhkan dapat diterima penonton Indonesia karena memiliki kesamaan
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budaya ketimuran dengan Indonesia, yaitu kesopanan, romantisme, percintaan,

kekeluargaan, kemanusiaan, karakteristik masyarakatnya yang masih tradisional

dan mayoritas beragama Islam. Aspek sosial dan budaya yang menyelip di serial

drama Turki itu mampu memancing minat penonton (Wuri, 2015).

2. Media

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari

komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat

yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan

menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

Media Massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian

pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak

(Cangara, 2006:119).

Rivers (2008:255) berpendapat, “Media bukan saja bisa menjadi pembujuk kuat,

namun media juga bisa membelokkan pola perilaku atau sikap-sikap yang ada

terhadap suatu hal”. Dalam hal ini media yang berperan penting yakni televisi,

dan internet yang membuat kegemaran para penonton untuk menonton sinetron

asing terus meningkat dan akhirya berpengaruh membawa perubahan tren di

masyarakat.
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a. Jenis Jenis Media Massa

1. Cetak (Surat kabar)

Surat kabar sebagai media massa dalam masa orde baru mempunyai misi

menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan sebagai alat mencerdaskan

rakyat indonesia. Fungsi yang paling menonjol dari surat kabar adalah penyebar

informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar,

yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi disekitarnya.

Karakteristik surat kabar:

1. Publisitas

Salah satu karakteristik media massa adalah penyampaian pesan dapat

diterima oleh sebanyak-banyaknya khalayak yang tersebar diberbagai tempat,

karena pesan tersebut penting untuk diketahui umum, atau menarik bagi

khalayak pada umumnya. Dengan demikian, semua aktivitas manusia yang

menyangkut kepentingan umum dan atau menarik untuk umum adalah layak

untuk disebar luaskan.

2. Periodesitas

Periodesitas menunjukan bahwa keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan

atau bulanan.

3. Universalitas

Universalitas menunjuk pada kesemestaan isinya, yang beraneka ragam dan

dari seluruh dunia. Dengan demikian, atau isi surat kabar meliputi seluruh
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aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama,

pendidikan, keamanan dan lain-lain.

4. Aktualitas

Aktualitas menurut kata asalnya, berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya”.

Kedua istilah tersebut erat kaitannya dengan berita yang disiarkan surat

kabar. Berita adalah laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini, dengan

kata lain laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan yang dilaporkan

harus benar. Tetapi yang dimaksudkan dengan aktualitas sebagai ciri surat

kabar yakni kecepatan laporan, tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran

berita.

Kelebihan media cetak dari media lainnya, ialah bahwa media cetak dapat

didokumentasikan, dikajiulang, dihimpun untuk kepentingan pengetahuan dan

dijadikan bukti otentik yang bernilai tinggi (Effendy, 2003: 314).

2. Elektronik

a. Radio

Berbeda dengan surat kabar dan majalah, radio hanya mentransmisikan suara

termasuk musik. Pada mulanya gelombang radio ditemukan pada tahun 1887 di

Jerman oleh Heinrich Hertz.(Bungin, 2009: 131).

Radio siaran sebagai media massa memiliki sifat yang khas dari pada media

massa lainnya. Untuk strategi komunikasi perlu mendapat perhatian kekhasan

cirinya itu. Kekhasannya ialah sifatnya yang audial, untuk indera telinga. Karena
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itu pendengar radio memiliki tatanan mental yang pasif, bergantung pada jelas

tidaknya kata-kata yang diucapkan penyiar.

Kelebihan radio siaran dari media lainnya yaitu pesan yang disiarkan oleh

komunikator dapat ditata menjadi suatu kisah yang dihiasi dengan musik sebagai

ilustrasi dan efek suara (sound effect) sebagai unsur dramalisasi dan oleh

khalayak dapat dinikmati dalam segala situasi (Effendy, 2003:314).

b. Televisi

Televisi merupakan bagian dari media massa karena dalam penyampaian

pesannya, televisi menggunakan saluran media elektronik melalui gelombang

frekuensi radio dan penerimaannya pada pesawat penerima yang muncul pada

sebidang layar. Bedanya televisi dengan radio adalah televisi hadir dengan

mediaaudiovisual, sedangkan radio hanya dengan media audio saja. Televisi

hadir untuk memberikan ragam informasi baik itu dari dalam negeri maupun dari

luar negeri, melaksanakan kontrol sosial dan juga berfungsi sebagai alat

hiburan.Salim (dalam Mubaraq, 2015). Kelebihan televisi dari media massa

lainnya, ialah sifatnya yang audiovisual.

3. Film

Film dibagi menjadi 2 (dua jenis) yaitu, film teatrikal dan film televisi. Menurut

(Effendy, 2003:201) Film teatrikal adalah film yang diproduksi secara khusus

untuk dipertunjukkan di gedung-gedung pertunjukkan atau gedung bioskop.

Sedangkan film televisi merupakan jenis film yang dibuat stasiun televisi ataupun

rumah produksi, dalam bentuk program televisi yang berdurasi antara 120 menit
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sampai 180 menit, dengan tema yang beragam seperti remaja, tragedi kehidupan,

cinta dan agama (Marill, 2005) Berdasrkan sifatnya film sendiri dapat dibagi

menjadi 4 (empat) yaitu:

a. Film cerita (Story film)

Film yang mengandung suatu cerita, yang lazim dipertunjukan di gedung

-gedung bioskop yang dimainkan oleh para bintang sinetron yang tenar.

Film jenis ini didistribusikan sebagai barang dagangan dan diperuntukan

untuk semua publik.

b. Film berita (News film)

Film berita dalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar–benar terjadi,

karena sifatnya berita maka film yang disajikan pada publik harus

mengandung nilai berita ( Newsvalue ).

c. Film dokumenter

Film dokumenter pertama kali diciptakan oleh John Gierson (dalam

Effendy, 2003:214) mendefinisikan bahwa film dokumenter adalah

“Karya cipta mengenai kanyataan (Creative treatment of actuality). Titik

fokus dari film dokumenter adalah fakta atau peristiwa yang terjadi.

d. Film cartoon

Walt Disney adalah perusahaan kartun yang banyak menghasil berbagai

macam film kartun yang terkenal samapai saat ini. Tokoh-tokoh kartun

yang terkenal sampai saat ini diantaranya Mickey Mouse, Donald Duck

dan Snow White. Timbulnya gagasan membuat film kartun adalah dari



20

seniman pelukis. Ditemukannya sinematografi telah menimbulkan

gagasan untuk menghidupkan gambar–gambar yang mereka lukis dan

lukisan itu menimbulkan hal–hal yang lucu dan menarik.

Kelebihan dari film yakni selalu menghadirkan cerita yang berbeda sehingga

penonton tidak merasa bosan.

4. Internet

Internet adalah bentuk konvergensi dari beberapa teknologi penting terdahulu,

seperti komputer (dengan berbagai varian manfaat), televisi, radio, dan telepon.

Setelah penemuan komputer pada tahun 1960-an dan terus berkembang sampai

pada tahun 1990-an hingga melahirkan teknologi internet. Internet begitu

memukau dan begitu cepat berkembang dengan varian-varian programnya yang

menjadikan bumi ini dalam cengkraman teknologi. Internet telah berkembang

menjadi sebuah teknologi yang tidak saja mampu mentransmisikan berbagai

informasi, namun juga telah mampu menciptakan dunia baru dalam realitas

kehidupan manusia, yaitu sebuah realitas materialistis yang tercipta dalam dunia

maya (Bungin, 2003:136-138). Kelebihan dari media ini yaitu sebagai teknologi

yang dapat menembus ruang dan waktu.

3. Tren

Tren adalah segala sesuatu yang sering didengar, dilihat atau bahkan dikenakan

oleh mayoritas masyarakat pada waktu tertentu. Tren selalu identik dengan selera
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masyarakat secara umum. Tren sendiri dapat terjadi pada semua hal. Seperti gaya

rambut, busana, sinetron, alat-alat elektronik, alat komunikasi, dan sebagainya.

4. Gaya Hidup (Lifestyle)

Gaya hidup merupakan pola yang diyakini sebagai pembentuk identitas diri

seseorang. “Gaya hidup sebagai cara hidup mencakup sekumpulan kebiasaan,

pandangan, dan pola-pola respon terhadap hidup, serta terutama perlengkapan

untuk hidup” (Takwin, 2006).

Gaya hidup merupakan sebuah pola yang dilakukan secara berulang-ulang dan

dilakukan oleh banyak orang. Gaya hidup tidaklah bersifat personal, ia memiliki

massa (pengikut), jika sebuah gaya hidup hanya dilakukan oleh satu orang maka

akan menjadi sebuah keanehan dan tidak lazim. Selain itu, gaya hidup memiliki

daur hidup (life-cycle), sebuah gaya hidup memiliki masa lahir, tumbuh,puncak,

surut, dan mati. Apa yang menjadi tren gaya hidup saat ini mungkin saja

beberapa tahun ke depan sudah mulai ditinggalkan, lalu lahir kembali menjadi

tren gaya hidup di tahun-tahun mendatang (Puspitasari, 2013).

5. Remaja

Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-

anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12

tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun (Sarwono, 1997). Secara global

masa remaja berlangsung antara 12-21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun
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merupakan masa remaja awal, 15-18 tahun merupakan masa remaja pertengahan,

dan 18-21 tahun merupakan masa remaja akhir (Monks, 2002).

Remaja adalah suatu tahapan pertumbuhan sesudah pubertas sampai dewasa dan

juga masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Remaja adalah suatu tingkatan

umur, di mana anak-anak tidak dapat dikatakan dewasa, dan usia diantara 12-21

tahun dan belum menikah (Kartono, 1992:181).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa remaja merupakan

masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dimana berada diantara usia 12

hingga 21 tahun dan belum menikah.

B. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta

semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat

kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur

eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama

kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya,

dan sistem sosial yang baru (Bungin, 2009:91).

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (dalam Abdulsyani, 2012)

perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya,

termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakukan di

antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.



23

Perubahan sosial merupakan fenomena yang wajar, oleh karena setiap manusia

mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan sosial dipandang sebagai

konsep yang serba mencakup seluruh kehidupan masyarakat baik pada tingkat

individual, kelompok, masyarakat, negara dan dunia yang mengalami perubahan.

Hal-hal penting dalam perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut,

yaitu: perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat,

perubahan budaya materi. Pertama perubahan pola pikir dan sikap masyarakat

menyangkut persoalan sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan

budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru

yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. Kedua,

perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut persoalan perubahan sistem-

sistem sosial, di mana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan

menjalankan sistem sosial baru. Ketiga, perubahan budaya materi menyangkut

perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat, seperti model

pakaian, karya fotografi, karya film, teknologi, dan sebaginya yang terus berubah

dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat (Bungin, 2009:91).

Menurut Bungin (2009: 92-93) Proses perubahan sosial pada umumnya melalui

beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi (enam) tahapan yaitu

primitive, agrokultural, tradisional, transisi, modern dan postmodern. Berikut

penjelasan dari ke enam tahapan tersebut.

a. Mayarakat memulai kehidupan mereka pada suatu fase yang disebut

primitive di mana manusia hidup secara terisolir dan berpindah-pindah

disesuaikan dengan lingkungan alam dan sumber makanan yang tersedia.
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b. Fase berikutnya adalah fase agrokultural, ketika lingkungan alam mulai

tidak lagi mampu memberi dukungan terhadap manusia, maka pilihan

budayanya adalah bercocok tanam di suatu tempat, serta berburu untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada fase ini masih nomaden walaupun

pada skala waktu yang relatif lebih lama.

c. Fase tradisional dijalani oleh masyarakat dengan hidup secara menetap di

suatu tempat yang dianggap strategis. Pada fase ini kita mulai mengenal

kata `desa` di mana beberapa band (kelompok kecil masyarakat) memilih

menetap dan saling berinteraksi satu dan lainnya.

d. Pada fase transisi, kehidupan desa sudah sangat maju, isolasi kehidupan

hampir tidak ditemukan lagi dalam skala luas, transportasi sudah lancar,

dan penggunaan media informasi sudah hampir merata.

e. Fase modern ditandai dengan peningkatan kualitas perubahan sosial yang

lebih jelas meninggalkan fase transisi. Kehidupan masyarakat sudah

kosmopolitan dengan kehidupan individu yang sangat menonjol,

profesionalisme di segala bidang dan penghargaan terhadap profesi

menjadi kunci hubungan-hubungan sosial di antara elemen masyarakat.

f. Fase postmodern adalah sebuah fase perkembangan masyarakat yang

pertama-tama dikenal di Amerika Serikat pada akhir tahun 1980-an. Di

Indonesia ada sejak tahun 1990-an. Masyarakat postmodern

sesungguhnya adalah masyarakat modern yang secara finansial,

pengetahuan, relasi, dan semua persyaratan sebagai masyarakat modern

sudah dilampauinya.
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C. Budaya Massa dan Budaya Populer

Menurut Bungin (2009:100) Budaya massa dibentuk karena:

1. Tuntutan industri kepada pencipta untuk menghasilkan karya yang banyak

dalam tempo singkat. Maka si pencipta untuk menghasilkan karya yang banyak

dalam tempo singkat, tak sempat lagi berpikir dan dengan secepatnya

menyelesaikan karyanya. Mereka memiliki target produksi yang harus dicapai

dalam waktu tertentu.

2. Massa budaya cenderung `latah` menyulap atau menerima segala sesuatu

yang sedang naik daun atau laris, sehingga media berlomba mencari keuntungan

sebesar-besarnya.

Pada umumnya budaya massa dipengaruhi oleh budaya popular. Pemikiran

tentang budaya popular menurut Ben Agger (dalam Bungin, 2009) dapat

dikelompokkan pada empat aliran (a) budaya dibangun berdasarkan kesenangan

namun tidak substansial dan mengentaskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang

hari; (b) kebudayaan populer menghancurkan nilai budaya tradisional; (c)

kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan Marx kapitalis; dan (d)

kebudayaan popular merupakan budaya yang menetes dari atas. Budaya

populeradalah budaya yang banyak disukai dankarya yang dilakukan untuk

menyenangkanorang (Storey: 2003:10).

Kebudayaan populer banyak berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat

dinikmati oleh semua orang atau kalangan orang tertentu, seperti pementasan

mega bintang, kendaraan pribadi, fashion, model rumah dan semacamnya.
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Budaya populer lebih banyak mempertontonkan sisi hiburan, yang kemudian

mengesankan lebih konsumtif. Ricard Dyer (dalam Bungin, 2009), mengatakan

hiburan merupakan kebutuhan pribadi masyarakat yang telah dipengaruhi oleh

struktur kapitalis. Hiburan menyatu dengan makna-makna hiburan dan saat ini

didominasi oleh musik. Saat ini musik merupakan perangkat hiburan yang

lengkap yang dipadukan dengan berbagai seni lainnya. Hampir tidak dapat

ditemui sebuah hiburan tanpa mengabaikan peran musik, sebaliknya musik

menjadi sebuah bangunan hiburan besar dan paling lengkap.

Prinsip-prinsip yang menonjol dalam hiburan adalah kesenangan yang tertanam

dan menjelma dalam kehidupan manusia, sehingga pada saat lain akan menjelma

membentuk budaya manusia. Akhirnnya kesenangan itu menjadi eksistensi

kehidupan manusia. Kesenangan membuat manusia manja dan terbiasa dengan

kehidupan yang aduhai dan serba mengagumkan.

Konteks sosial tersebut membawa manusia dalam dunia yang serba tipuan.

Maksudnya, kadang kefanaan menjadi sesuatu tujuan yang lebih konkret dari apa

yang diperjuangkan oleh manusia itu sendiri. Disaat dunia tipuan dapat

dimanipulasi oleh industri, maka tipuan itu menjadi abadi dalam dunia fana.

Dalam dunia kapitalisme, hiburan dan bahkan budaya telah menjadi industri.

Pada konteks ini, Theodore Adorno dan Max Horkheimer (dalam Bungin, 2009)

mengatakan budaya industri adalah media tipuan. Dunia hiburan telah menjadi

sebuah proses reproduksi kepuasan manusia dalam media tipuan. Hampir tidak

ada lagi perbedaan antara kehidupan nyata dan dunia yang digambarkan dalam
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film yang dirancang menggunakan efek suara dengan tingkat ilusi yang sempurna

sehingga tak terkesan imaginative (Simon during dalam Bungin, 2009).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, fenomena saat ini tak jauh berbeda dengan

apa yang di jelaskan oleh Theodore dan Max. Kenyataannya dunia hiburan saat

ini benar-benar hanya tipuan semata, begitu pula dengan sinetron-sinetron yang

saat ini menghiasai layar televisi di rumah kita. Cerita yang disuguhkan

terkadang jauh dari ekspentasi pemikiran manusia pada umunya, hal yang

mustahil pun seakan nyata. Dalam dunia hiburan, makna bisa saja terlepas dari

nilai sebuah benda, dan nilai begitu tidak penting di saat berhadapan dengan

makna benda tersebut.

D. Kerangka Pikir

Media massa adalah institusi yang berperan sebagai  agen perubahan (agent of

change), yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama

media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan sebagai

institusi pencerahan masyarakat yaitu perannya sebagai media edukasi, media

informasi, dan terakhir sebagai media hiburan.

Televisi adalah media komunikasi massa yang saat ini menjadi salah satu alat

komunikasi yang paling efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi,

hiburan, pendidikan dan sebagainya. Di Indonesia sendiri terdapat banyak stasiun

televisi, seperti RCTI, SCTV, INDOSIAR, Trans7, MetroTv, ANTV, dan lain-

lain. Dalam perkembangannya, persaingan antar stasiun televisi di Indonesia saat

ini semakin ketat. Setiap stasiun televisi berupaya meningkatkan kualitas siaran
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mereka melalui program unggulan yang sedang diminati masyarakat. Hal inilah

yang menjadi sebab munculnya sinetron asing di Indonesia.

Kemunculan berbagai sinetron asing di Indonesia sudah terjadi sejak lama,

dimulai dari telenovela yang berasal dari Amerika Latin, Drama Jepang,

Bollywood India, Serial Taiwan, Drama Korea dan yang terbaru saat ini yaitu

Drama Turki. Dari daftar sinetron asing yang pernah tayang di stasiun televisi

kita, untuk saat ini drama asal Korea, India, dan Turki yang masih diminati oleh

masyarakat.

Ketertarikan akan drama-drama asing tersebut di sebabkan oleh beberapa alasan,

yaitu karena pengaruh teman, keluarga, pemain, alur cerita yang menarik, cerita

dari drama tersebut yang bagus dan yang pasti tidak membosankan.

Para penggemar sinetron-sinetron asing ini kebanyakan adalah para remaja, hal

ini karena masa remaja adalah tahapan masa yang penuh dengan gejolak

dalam diri yang diekspresikan dalam bentuk coba-coba terhadap sesuatu

yang baru dan berusaha agar selalu “update”. Dikarenakan gejolak dalam diri

remaja yang mengalami peningkatan, remaja seringkali menjadi labil yang

ditandai dengan mudahnya terkena pengaruh baik dari teman, lingkungan atau

media-media massa. Jadi tak heran jika mayoritas penggemar drama-drama asing

saat ini adalah para remaja. Kehadiran sinetron-sinetron asing saat ini juga

membawa pengaruh pada perubahan trend para remaja. Perubahan-perubahan itu

antara lain terjadi pada fashion, lifestyle dan pola pikir.
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E. Bagan Kerangka Pikir

Perubahan sosial

1. Fashion
2. Lifestyle
3. Pola Pikir

Faktor Lingkungan
Sosial

1. Teman
2. Keluarga

Faktor Dari Sinetron

1. Pemain
2. Cerita yang

menarik dan
tidak
membosankan

3. Alur yang
menarik

Faktor penyebab

Sinetron Asing

Televisi

Media massa



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mencoba mendalami dan

melihat gejala-gejala atau fenomena-fenomena pada masyarakat dengan

menginter pretasikan masalah yang terkandung di dalamnya.

Kajian tentang permasalahan kemunculan sinetron asing dan perubahan tren pada

remaja di Desa Kutowinangun, Kecamatan Sendang Agung Lampung Tengah ini

akan sangat efektif dan mendalam apabila dikaji dengan metode kualitatif. Hal ini

karena dengan metode kualitatif akan mampu mengeksplorasi suatu fenomena

dengan rinci dan mendalam dengan memahami suatu fenomena interaksi sosial di

dalamnya. Selain itu kajian sosial ini juga sangat dinamis bergantung dari

berbagai kondisi dan sudut pandang masyarakatnya. Penelitian ini akan mencari

informasi dari para remaja di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung

yang memiliki karakteristik dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung

Lampung Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian
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karena di lokasi tersebut khusunya para remaja sangat menggemari sinetron-

sinetron asing seperti Korea, India, dan Turki. Mereka tau sinetron asing tersebut

bermula dari televisi. Kecintaan akan tayangan sinetron asing membuat para

remaja mengikuti tren yang ada dalam sinetron tersebut. Dimulai dari mengikuti

fashion, peralatan elektronik (HP), bahasa, lagu dan sebagainya. Oleh karena itu

peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian, fokus penelitian sangatlah penting untuk membatasi masalah-

masalah yang akan diteliti agar pembahasan tidak terlalu luas walaupun sifatnya

masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian. Adapun yang

menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Sinetron asing apa saja yang banyak digemari para remaja Desa

Kutowinangun serta mencari alasan mengapa para remaja lebih menyukai

sinetron asing tersebut.

2. Sebagaimana yang biasanya terjadi, dengan adanya hal baru tanpa

disadari akan membawa perubahan. Oleh karena itu fokus penelitian

selanjutnya yakni untuk mengetahui perubahan yang terjadi dari adanya

sinetron asing tersebut, perubahan yang dimaksud peneliti lebih kepada

perubahan tren di kalangan remaja seperti fashion, lifestyle, pola pikir dan

tindakan para remaja setelah menonton sinetron asing tersebut.
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D. Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu purposive di mana

penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan

mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dalam

penelitian ini. Menurut Iskandar (2010:74) Purposive adalah teknik penentuan

berdasarkan penilaian, berdasarkan subjektif peneliti, dan berdasarkan pada

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan

tertentu.

Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Informan yang menyukai sinetron asing

2. Informan yang memiliki kepercayaan yang tinggi.

3. Informan yang selalu mengikuti perkembangan zaman dalam trend

berbusana (update)

4. Informan yang memiliki pergaulan yang luas dan trendsetters.

Berikut tabel daftar nama para informan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Daftar nama informan
No Nama Jenis Kelamin Umur Pendidikan
1. AP Perempuan 16 SMP
2. SNS Perempuan 13 SMP
3. SW Perempuan 18 SMA
4. AAN Perempuan 16 SMA
5. DY Perempuan 16 SMA
6. M Perempuan 15 SMA
7 SH Laki-laki 21 Tidak Sekolah
8. VS Laki-laki 20 Tidak Sekolah
9. Ibu S Perempuan 34 Ibu Rumah Tangga
10. Bapak ED Laki-Laki 30 Guru

Sumber: data peneliti, 2016
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E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut :

1. Wawancara Mendalam

Menurut Cholid Narbuko (2003:83) metode wawancara mendalam adalah

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

informasi–informasi atau keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan

akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yang

dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis

data selanjutnya. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk

mengetahui faktor penyebab dan sebarapa besar ketertarikan para remaja

akan sinetron-sinetron asing yang saat ini sedang beredar baik dari media

televisi maupun internet. Selain itu juga untuk mengetahui tren apa yang saat

ini banyak digemari para remaja.

2. Observasi

Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar dapat

mengamati kondisi masyarakat sekitar sehingga bisa memudahkan peneliti

untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang menjadi fokus

penelitian. Dalam hal ini berfokus pada perubahan tren remaja akibat

sinetron asing.
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3. Studi dokumentasi

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang

berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang

dimaksud diantaranya adalah foto, gambar, serta data-data yang berkaitan

dengan sinetron asing dan perubahan tren itu sendiri.

F. Teknik Analisi Data

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari

data–data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data

yang akan direduksi nantinya berasal dari hasil wawancara dengan para

informan di lapangan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan

untuk nantinya disajikan dan lebih lanjut untuk ditarik kesimpulan sebagai

hasil akhir penelitian ini.

2. Penyajian Data (Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

antar kategori. Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering
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digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan

teks yang bersifat naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan

kerja). Data yang akan disajikan yaitu data tentang sinetron asing apa saja

yang banyak disukai para remaja, faktor-faktor yang menyebabkan para

remaja menyukai sinetron asing dan perubahan tren seperti apa yang terjadi

pada para remaja yang menjadi objek penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Pada tahap ini, peneliti menarik simpulan dari data yang telah disajikan

sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang

dilakukan penulis pada saat penelitian. Setelah data disajiakan dalam bentuk

teks yang naratif langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dari semua

penjelasan tentang sinetron asing dan perubahan tren pada remaja.apakah

memang sinetron asing berpengaruh terhadap tren atau tidak pada tahap ini

lah hal itu terjawab.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kampung Kutowinangun

Kampung Kutowinangun merupakan pemekaran dari Kampung Srimulyo.

Dirintis pada tahun 1971 tepatnya pada bulan Maret dan diresmikan oleh

Pemerintah selang setahun dari pembukaannya yakni pada tahun 1972. Sebelum

menjadi daerah pemukiman daerah ini awalnya masih hutan rimba. Untuk

pertama kalinya ada 61 KK (Kepala Keluarga) yang membuka kawasan ini

hingga terbentuk pemukiman. Sampai tahun 1980 jumlah penduduk di

pemukiman ini terus bertambah dengan adanya para transmigran dari pulau Jawa

menjadi 203 Kepala Keluarga, (RPJM Kampung Kutowinangun, tahun 2014).

Nama Kutowinangun sendiri di berikan oleh para tokoh perintis desa tersebut.

Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa nama kampung Kutowinangun

diambil dari nama kampung yang sama yakni Kutowinangun yang ada di pulau

Jawa, Hal ini karena kebanyakan penduduk kampung ini dulunya merupakan

transmigran asal Jawa. Kata Kutowinangun sendiri memiliki arti sebagai berikut:

Kuto yaitu Kota dan Winangun yaitu cantik atau berseri. Jadi Kutowinangun

yaitu kota yang cantik atau berseri. Hal itu sesuai dengan cita-cita kampung

Kutowinangun yakni menjadi kampung yang asri damai dan berseri (RPJM

kampung tahun 2014).
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B. Sejarah Pemerintahan Kampung Kutowinangun

Pemerintahan Kampung Kutowinangun dari sebelum pemekaran sampai saat ini

telah dipimpin oleh 5 (Lima) Kepala Kampung. Di tahun awal kampung

Kutowinangun dirintis (1971), kampung Kutowinangun belum memiliki seorang

pemimpin, karena pada saat itu belum ada penunjukan ataupun pemilihan

pemimpin kampung. Hal tersebut berlangsung selama dua tahun. Baru kemudian

di tahun 1973 kampung Kutowinangun dipimpin oleh Almarhum Bapak Mad

Japar. Berikut tabel kepemimpinan di Kampung Kutowinangun dari

kepemimpinan pertama sesudah pemekaran sampai kepemimpinan saat ini.

Tabel 2. Nama-Nama Kepala Kampung Sebelum Dan Sesudah Berdirinya
Kampung Kutowinangun

No Periode Nama Kepala Kampung Keterangan
1 1973-1981 Bapak Mad Japar Sesudah Pemekaran
2 1981-1989 Bapak A. Parija Sesudah Pemekaran
3 1989-2006 Bapak Kusen Sesudah Pemekaran
4 2006-2013 Ibu Jumini Sesudah Pemekaran
5 2013-sekarang Bapak Ruslan Sesudah Pemekaran

Sumber: RPJM desa Kutowinangun

Berdasarkan pada tabel. 2 di atas kepemimpinan kampung Kutowinangun telah

dimulai sebelum pemekaran terjadi, yang saat itu di pimpin oleh Almarhum

Bapak Mad Japar dari tahun 1973 sampai tahun 1981. Setelah itu diganti oleh

kepemimpinan Almarhum Bapak A. Parija setelah pemekaran dari Kampung

Srimulyo pada tahun 1981 sampai tahun 1989. Kemudian diganti oleh

kepemimpinan Almarhum Bapak Kusen dari tahun 1989 sampai tahun 2006.

Untuk pertama kalinya pada pemilihan di tahun 2006 Desa Kutowinangun

dipimpin oleh seorang wanita yakni Ibu Jumini pada tahun 2006 sampai tahun
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2013. Saat ini kampung Kutowinangun dipimpin oleh Bapak Ruslan yang

merupakan anak dari Almarhum Bapak Kusen (Mantan Kades ketiga).

C. Kondisi Geografis Kampung Kutowinangun

Sebelum memasuki wilayah perkampungan, pemandangan pertama yang terlihat

yakni sebuah areal perkebunan jagung, kayu, dan juga sawit yang merupakan

perbatasan antara kampung Kutowinangun dan kampung Kalidadi. Kampung

Kutowinangun merupakan Kampung yang jauh dari polusi dan identik dengan

keadaan perkampungan dengan rumah berjajar rapih permanen menggambarkan

penduduk yang sudah mulai maju. Berikut adalah gambar akses jalan sebelum

memasuki kampung Kutowinangun dan kampung Kutowinangun.

Gambar 1. Gambar jalan perbatasan kampung Kutowinangun dan Kalidadi

Sumber: koleksi gambar peneliti, 15 Mei 2016
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Gambar 2. Kampung Kutowinangun

Sumber: koleksi gambar peneliti, 15 Mei 2016

Kampung Kutowinangun termasuk wilayah yang administratif, kira kira 3 Km

kearah Barat, terdapat komplek kantor kecamatan, kantor polisi dan rumah sakit.

Jarak tempuh ke ibukota kecamatan dapat di tempuh dengan waktu 30 menit. Ke

kota inilah penduduk pergi apabila ada urusan mengenai pemerintahan seperti

legalisir Kartu Keluarga, pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan lain lain

(Monografi kampung Kutowinangun tahun 2014).

Kampung Kutowinangun memiliki luas area sebesar 412 ha masing masing

digunakan sebagai lahan perkebunan 70 Ha, lahan pertanian 87 Ha, peladangan

72 Ha dan 183 Ha sebagai lahan pemukiman, secara umum pola pemukiman

penduduk mengikuti jalur jalan. Kampung Kutowinangun terdiri dari 5 (Lima)

dusun yang terbagi atas sepuluh rukun tangga (Data monografi Kampung

Kutowinangun, 2014).

Dari awal kampung Kutowinangun diresmikan yaitu pada tahun 1972,

penerangan di kampung ini belum meggunakan listrik. Menurut penuturan ED

(30 tahun) listrik masuk di kampung Kutowinangun mulai tahun 2000-an.

Sebelum adanya listrik sebagian besar masyarakat kampung Kutowinangun

mengandalkan penerangan dari lampu sentir. Meskipun belum ada listrik di

kampung Kutowinangun sudah ada yang memiliki televisi dengan menggunakan
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aki, diantaranya Bapak Mad Japar (Kepala Kampung), Bapak Sajim, Bapak

Ndiman, dan Bapak Karto. Kini setelah adanya listrik hampir 99 persen keluarga

di kampung Kutowinangun sudah memiliki televisi sendiri. Bahkan tidak sedikit

dari mereka yang sudah menggunakan parabola.

Batas administrasi wilayah Kampung Kutowinangun diantaraya:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Purwosari, Kecamatan

Padang Ratu.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kalidadi, Kecamatan.

Kalirejo.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sendang Rejo, Kecamatan

Sendang Agung.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Srimulyo, Kecamatan

Kalirejo.

Sumber: Monografi Kampung Kutowinangun tahun 2014

Berdasarkan batas administrasi kampung Kutowinangun di atas, letak ibukota

kecamatan berada di sebelah Barat Kampung Kutowinangun yang juga

merupakan ibukota kecamatan dari Kampung Sendang Rejo. Selain itu letak

Kampung Kutowinangun yang juga berdekatan dengan ibukota kecamatan

Kalirejo memudahkan masyarakat untuk berpergian ketempat tersebut. Hal

tersebut karena fasilitas ibukota kecamatan Kalirejo lebih lengkap dibandingkan

dengan ibukota kecamatan Sendang Agung jika diibaratkan ibukota kecamatan

Kalirejo sebagai pusat kota di wilayah Sendang termasuk kampung

Kutowinangun. Oleh karena itu banyak masyarakat kampung Kutowinangun

lebih suka pergi ke Kalirejo di luar urusan kepentingan pemerintahan seperti

berbelanja kebutuhan pokok, maupun hanya sekedar jalan-jalan.
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Berikut adalah peta Kampung Kutowinangun yang terdapat dalam RPJM

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kampung Kutowinangun dan foto

kampung Kutowinangun dari google maps satelit.

Gambar 3 Sketsa Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang
Agung

Sumber: RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kampung
Kutowinangun tahun 2014

Gambar 4 Gambar Kampung Kutowinangun dari satelit

Sumber: google maps satelit diakses pada tanggal 14 april 2016

Berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bagaimana pola pemukiman

penduduk kampung Kutowinangun yaitu mengikuti pola linier (memanjang

mengikuti jalan raya).
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D. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Kampung Kutowinangun memiliki jumlah penduduk sebesar 2.368 jiwa. Dengan

jumlah KK sebesar 578 KK. Berdasarkan jenis kelaminnya penduduk berjenis

kelamin perempuan memiliki jumlah lebih banyak di bandingkan penduduk laki-

laki. Berikut tabel komposisi jumlah penduduk kampung Kutowinangun

Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah:

Table 3.Jumlah Penduduk Kampung Kutowinangun berdasarkan jenis kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase
(%)

1. Laki-laki 1.144 48
2. Perempuan 1.224 52

Total 2.368 100
Sumber: Monografi Kampung Kutowinangun tahun 2014

SR: × 100
SR:

.. × 100
SR: 93, 5

Berdasarkan data tabel 3 diatas dan hasil perhitungan Sex Ratio diketahui bahwa

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93,5 penduduk laki-laki. Dengan data di

tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar yaitu

52 persen dan penduduk laki-laki sebesar 48 persen.
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2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat kampung Kutowinangun paling besar pada

jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah disadari para orang tua di kampung

ini. Namun persepsi yang berkembang di dalam masyarakat mengenai biaya

pendidikan untuk keperguruan tinggi yang mahal dan banyaknya para sarjana

yang menganggur menjadi pertimbangan sendiri bagi mereka untuk tidak

menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Akhirnya setelah lulus

pendidikan menengah baik SMP maupun SMA banyak dari mereka yang lebih

memilih bekerja. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat kampung

Kutowinangun:

Tabel 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Kutowinangun

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1. Belum Sekolah 267 Orang 11,3

2. Tidak tamat SD 216 Orang 9,1
3. SD 434 Orang 18,3
4. SMP 743 Orang 31,3
5. SMA 685 Orang 29
6. D-1 5 Orang 0,2
7. D-3 7 Orang 0,3
8. S1 11 Orang 0,5

Total 2.368 100
Sumber: Monografi Kampung Kutowinangun tahun 2014

Berdasarkan data tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk

kampung Kutowinangun telah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan

terutama pendidikan 9 tahun, hal ini terlihat dari lulusan SMP dan SMA sederajat

dengan persentase untuk lulusan SMP sebesar 31,3 persen dan lulusan SMA

sebesar 29 persen. Sisinya tersebar pada belum sekolah sebesar 11,3 persen tidak
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tamat SD sebesar 9,1 persen, D-1 sebesar 0,2 persen, D-3 sebesar 0,3 persen, dan

S-1 sebesar 0,5 persen.

3. Mata Pencaharian

Penduduk kampung Kutowinangun memiliki mata pencaharian sangat beragam

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari Petani, Buruh Tani,

Pedagang, PNS, Tukang, Guru, Bidan, Perawat, Sopir, Penjahit dan Pensiunan.

Namun yang paling dominan penduduk kampung Kutowinangun bermata

pencaharian sebagai petani baik tani sawah maupun perkebunan. Tanaman jenis

perkebunan yang banyak ditanam yaitu karet dan juga sawit sedangkan untuk

palawijanya yaitu jagung. Petani yang menanamkan jagung merupakan petani

yang baru membuka lahan perkebunan karet dan sawit. Hal ini karena harga

komoditas tersebut sudah dianggap tidak menjanjikan maka mereka merombak

kebun-kebun sawit dan karet mereka dan di ganti dengan tanaman jagung.

Selain petani dan buruh tani yang mendominansi, masyarakat kampung

Kutowinangun juga banyak yang berdagang, dari pedagang coklat, membuka

warung dan pedagang-pedagang hasil perkebunan seperti pisang dan nangka.

Pertukangan di kampung ini juga cukup banyak. Pekerjaan mereka lebih ke

tukang bangunan pembuat rumah dan sumur. Sedangkan untuk tenaga kesehatan

di kampung ini masih cukup sedikit. Secara rinci sebaran penduduk berdasarkan

mata pencaharian di kampung Kutowinangun dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5. Mata pencaharian masyarakat Kampung Kutowinangun

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%)
1. Petani 361 62,5
2. Buruh Tani 116 20,1
3. Pedagang 25 4,3
4. Tukang 30 5,2
5. PNS 13 2,3
6. Penjahit 5 0,9
7. Guru 11 2
8. Sopir 7 1,2
9. Bidan 2 0,4
10. Perawat 2 0,4
11 Pensiunan 4 0,7

Total 578 100
Sumber: RPJM kampung Kutowinangun 2014

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian

masyarakat kampung Kutowinangun bekerja sebagai petani sebesar 62,5 persen

dengan jumlah 361 orang, kemudian bekerja sebagai buruh tani sebesar 20,1

persen dengan jumlah 116 orang, dan paling sedikit pada tenaga kesehatan yaitu

bidan dan perawat masing-masing sebesar 0,4 persen dengan jumlah 2 orang.

4. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk kampung Kutowinangun terdiri dari agama

Islam dan Khatolik. Berikut jumlah penduduk menurut agama:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Kutowinangun Menurut Agama

No Agama Jumlah Persentase
(%)

1. Islam 2.357 99,5
2. Hindu - -
3. Khatolik 11 0,5
4. Budha - -
5. Kristen - -

Total 2.368 100
Sumber: RPJM kampung Kutowinangun tahun 2014
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Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat

kampung Kutowinangun beragama Islam yakni sebesar 99,5 persen dengan

jumlah 2.357 orang dan sisanya memeluk agama Khatolik sebesar 0,5 persen

dengan jumlah 11 orang. Meskipun mayoritas penduduk kampung Kutowinangun

beragama Islam hubungan dengan masyarakat yang beragama lain tetap terjaga

dengan baik hal itu terbukti dengan tidak adanya konflik yang berakar unsur

SARA. Selain itu di kampung ini juga belum diterapkan aturan Syar`i Islam yang

begitu kental masih ada kebebasan untuk berpakaian asalkan tetap sopan.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Para remaja di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten

Lampung Tengah mengikuti perkembangan tren yang ada. Di mulai dari tren

sinetron asing yang ditonton yaitu sinetron India, drama Korea dan drama Turki.

Ketiga sinetron asing tersebut menjadi tontonan yang menarik bagi para remaja.

Hobi menonton sinetron asing ini terjadi karena beberapa faktor yaitu: karena

ajakan teman, keluarga dan faktor dari sinetron asing itu sendiri yang mana

pengaruh para pemain yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik serta cerita dari

sinetron yang menarik dan tidak membosankan yang menjadi alasan para remaja

menyukai sinetron asing.

2. Kehadiran sinetron asing memberi inspirasi bagi pihak-pihak tertentu, seperti

perancang busana dan pedagang pakaian untuk mempromosikan dan menjual

barang dagangannya dengan menggunakana nama-nama dari sinetron asing.

Dimulai dari drama asal Korea tren yang berkembang dan diikuti para remaja pun

menjadi tren Korea mulai dari drama, musik, fashion, alat komunikasi, bahasa,
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hingga budaya Korea pun dipelajari. Begitu juga dengan kehadiran sinetron India

yang menjadi tren pula dikalangan remaja dari sinetron, pemain, pakaian dan

musik. Kehadiran Turki dengan dramanya di layar kaca pertelevisian kita pun

mulai mengubah tren tontonan para remaja yang mulai beralih dari Korea dan

India ke Turki, dan yang pasti cepat atau lambat tren Turki akan lebih besar lagi

mempengaruhi para remaja.

3. Kehadiran sinetron-sinetron asing saat ini juga telah berkembang menjadi

budaya populer yang banyak disukai masyarakat dari anak-anak, remaja, dewasa

bahkan sampai orang tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka peneliti

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi rumah produksi sinetron Indonesia sebaiknya berkaca pada sinetron-

sinetron asing tersebut, yang mana cerita dari setiap drama ataupun

sinetronnya selalu menarik, tidak membosankan dan tidak terlalu banyak

episode, namun isinya sarat dengan unsur-unsur budaya, kehidupan sosial

yang bersifat positif dan yang pasti menghibur para penonton.

2. Bagi para remaja sebaiknya tetap memelihara kebudayaan negara sendiri,

Bagaimanapun kalian adalah penerus generasi masa depan bangsa ini.

Jika memang budaya negara lain lebih baik maka jadikan hal itu acuan
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untuk mengembangkan kebudayaan sendiri. Contoh apa yang baik dan

buang jika memang itu tak baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih

mendalam tentang fenomena sinetron asing ini dan menemukan topik-

topik permasalahan yang lain, karena fenomena ini dari dulu menjadi

permasalahan yang menarik untuk diteliti.
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